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

PROG01 Bestuur 4333240 Kantoormachines 7.500,00 8.500,00 0,00 16.000,00
PROG01 Bestuur 4343201 Aank. goed/hardw. 1.530,00 5.120,00 0,00 6.650,00
PROG01 Bestuur 4343205 Licenties 202.200,00 15.800,00 0,00 218.000,00
PROG01 Bestuur 4343206 Netwerkverbindingen 14.230,00 3.470,00 0,00 17.700,00
PROG01 Bestuur 4343350 Koffie/theeverstrekk 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
PROG01 Bestuur 4343405 Uitbestede werkz.h. 747.590,00 33.640,00 -20.500,00 760.730,00
PROG01 Bestuur 4343499 Onderhoud diversen 4.500,00 0,00 -3.500,00 1.000,00
PROG01 Bestuur 4343505 Huur diversen 48.840,00 0,00 -48.840,00 0,00
PROG01 Bestuur 4343601 Glasverzekering 15.000,00 0,00 -10.000,00 5.000,00
PROG01 Bestuur 4343602 Alg. (WA) verzek. 37.000,00 3.900,00 0,00 40.900,00
PROG01 Bestuur 4343606 Kstn eigen risico 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00
PROG01 Bestuur 4343804 Advert.en ov.publkst 10.000,00 0,00 -4.000,00 6.000,00
PROG01 Bestuur 4343805 Advieskosten 15.260,00 41.000,00 0,00 56.260,00
PROG01 Bestuur 4343806 Conf./cursus/bijsch. 2.580,00 2.300,00 0,00 4.880,00
PROG01 Bestuur 4343808 Controlekosten 34.410,00 4.590,00 0,00 39.000,00
PROG01 Bestuur 4343813 Kosten huldiging 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
PROG01 Bestuur 4343899 Ov goed en dienst 22.650,00 1.410,00 -2.300,00 21.760,00
PROG01 Bestuur 4622001 Aandeel kpl algemeen 55.400,00 0,00 -55.400,00 0,00
PROG01 Bestuur 4622005 Aand.kstnpl.vm pers 0,00 55.400,00 0,00 55.400,00
PROG01 Bestuur 4622012 Aand.kstnpl. BDO 807.701,00 35.175,00 -27.066,00 815.810,00
PROG01 Bestuur 4622055 Kpl.verz pr WA verz 37.000,00 3.900,00 0,00 40.900,00
PROG01 Bestuur 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -3.763.814,73 15.674,00 -87.009,00 -3.835.149,73
PROG01 Bestuur 8622054 Doorb verz glasverz -15.000,00 10.000,00 0,00 -5.000,00
PROG01 Bestuur 8622056 Doorb kpl verz WA -37.000,00 0,00 -3.900,00 -40.900,00
PROG01 -1.752.423,73 277.454,00 -262.515,00 -1.737.484,73
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4333232 Advieskosten 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 60.655,00 15.000,00 -25.000,00 50.655,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343814 Kosten visie Tijvoor 42.725,00 0,00 -15.000,00 27.725,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4424003 Bijdr gem.regelingen 22.900,00 9.000,00 0,00 31.900,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 299.456,00 209.380,00 -209.380,00 299.456,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -48.595,00 48.595,00 -40.000,00 -40.000,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 8630003 Toen BW bouwrmkn -234.380,00 234.380,00 0,00 0,00
PROG03 167.761,00 541.355,00 -314.380,00 394.736,00



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

PROG04 Beheer ruimte 4310002 Electriciteit 28.580,00 19.000,00 -520,00 47.060,00
PROG04 Beheer ruimte 4341001 Onroer. zaak belast. 5.665,00 14.821,00 -795,00 19.691,00
PROG04 Beheer ruimte 4343401 Onderhoud gebouwen 6.166,00 0,00 -2.357,00 3.809,00
PROG04 Beheer ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 260.851,00 41.000,00 -17.500,00 284.351,00
PROG04 Beheer ruimte 4343409 Uitbst.werz Diamant 39.174,00 12.000,00 0,00 51.174,00
PROG04 Beheer ruimte 4343805 Advieskosten 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343899 Ov goed en dienst 42.661,00 9.250,00 -8.000,00 43.911,00
PROG04 Beheer ruimte 4424003 Bijdr gem.regelingen 63.027,00 38.000,00 0,00 101.027,00
PROG04 Beheer ruimte 8321002 Huur gebouwen -55.796,00 0,00 -3.076,00 -58.872,00
PROG04 Beheer ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -17.987,00 17.987,00 -48.595,00 -48.595,00
PROG04 Beheer ruimte 8340015 Leges en rechten 0,00 0,00 -17.987,00 -17.987,00
PROG04 372.341,00 177.058,00 -98.830,00 450.569,00
PROG05 Welzijn 4343405 Uitbestede werkz.h. 49.907,00 37.952,00 -15.394,00 72.465,00
PROG05 Welzijn 4343411 Dag. beh. en onderh. 288.000,00 288.000,00 -288.000,00 288.000,00
PROG05 Welzijn 4343501 Huur gebouwen 35.728,00 3.672,00 -678,00 38.722,00
PROG05 Welzijn 4343607 Overige verzekering 5.800,00 0,00 -1.000,00 4.800,00
PROG05 Welzijn 4343805 Advieskosten 30.212,00 84.213,00 0,00 114.425,00
PROG05 Welzijn 4343899 Ov goed en dienst 7.200,00 1.947,00 0,00 9.147,00
PROG05 Welzijn 4423001 Verg verv leerlingen 245.000,00 0,00 -85.000,00 160.000,00
PROG05 Welzijn 4425001 Subsidies 168.598,00 44.152,00 -37.384,00 175.366,00
PROG05 Welzijn 4425002 Ov inkomensoverdrach 63.174,00 31.475,00 0,00 94.649,00
PROG05 Welzijn 4425005 Subsidies B2B 1.433.588,00 38.062,00 -55.708,00 1.415.942,00
PROG05 Welzijn 4622052 Kpl verz opst premie 4.042,00 4.042,00 -4.042,00 4.042,00
PROG05 Welzijn 8321002 Huur gebouwen -18.552,00 15.552,00 0,00 -3.000,00
PROG05 Welzijn 8321003 Huur sportac/terrein -173.331,00 104.831,00 -145.930,00 -214.430,00
PROG05 Welzijn 8321004 Overige huren -5.453,00 5.453,00 -5.453,00 -5.453,00
PROG05 2.133.913,00 659.351,00 -638.589,00 2.154.675,00



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

PROG06 Burgers 4343101 Schrijf/bureauben. 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00
PROG06 Burgers 4343405 Uitbestede werkz.h. 220.069,00 12.000,00 -48.665,00 183.404,00
PROG06 Burgers 4343503 Huur vervoermiddelen 504.700,00 0,00 -104.700,00 400.000,00
PROG06 Burgers 4343805 Advieskosten 121.000,00 0,00 -61.000,00 60.000,00
PROG06 Burgers 4343812 Educatie inkoop 36.048,00 0,00 -3.426,00 32.622,00
PROG06 Burgers 4343899 Ov goed en dienst 0,00 8.665,00 0,00 8.665,00
PROG06 Burgers 4421001 Subs. aan marktprod. 4.000,00 0,00 -400,00 3.600,00
PROG06 Burgers 4422001 Periodieke uitkering 2.852.800,00 289.200,00 -34.525,00 3.107.475,00
PROG06 Burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 235.400,00 0,00 -30.400,00 205.000,00
PROG06 Burgers 4422004 Ov lstn soc voorz 3.796.376,00 85.314,00 -3.620.576,00 261.114,00
PROG06 Burgers 4422005 Decl. verg. ziektekv 21.000,00 9.000,00 0,00 30.000,00
PROG06 Burgers 4423003 Verg woonaanp WMO 193.000,00 0,00 -20.000,00 173.000,00
PROG06 Burgers 4423004 Overige soc.verstr. 43.000,00 0,00 -33.000,00 10.000,00
PROG06 Burgers 4423006 Verg. maaltijdvoorz. 19.000,00 0,00 -3.000,00 16.000,00
PROG06 Burgers 4423010 PGB huur vervoermid. 16.000,00 9.000,00 0,00 25.000,00
PROG06 Burgers 4423011 PGB woonvoorziening 14.000,00 0,00 -9.000,00 5.000,00
PROG06 Burgers 4424003 Bijdr gem.regelingen 0,00 3.624.856,00 0,00 3.624.856,00
PROG06 Burgers 4425001 Subsidies 6.000,00 30.000,00 0,00 36.000,00
PROG06 Burgers 8411006 Ov uitk v/h Rijk 0,00 0,00 -1.016,00 -1.016,00
PROG06 Burgers 8411007 Rijksuitkering WWB -2.792.669,00 113.065,00 -172.472,00 -2.852.076,00
PROG06 Burgers 8411009 Rijksuitk. soc.wetg -3.633.333,00 3.426,00 -105.035,00 -3.734.942,00
PROG06 Burgers 8411011 Rksuitk.wetg budgetd -153.813,00 4.990,00 -97.200,00 -246.023,00
PROG06 Burgers 8411012 Rksuitk.wetg decld -10.800,00 0,00 -16.990,00 -27.790,00
PROG06 Burgers 8421001 Verhaal per. bijst. -7.000,00 6.000,00 0,00 -1.000,00
PROG06 Burgers 8421002 Gecedeerde inkomsten -37.000,00 12.000,00 -15.597,00 -40.597,00
PROG06 Burgers 8421004 Rente len. soc.wetg. -400,00 106,00 0,00 -294,00
PROG06 Burgers 8421005 Aflos len. soc.wetg -27.000,00 11.175,00 0,00 -15.825,00
PROG06 Burgers 8421006 Ov ontv. soc.wetg -389.617,00 0,00 -37.039,00 -426.656,00
PROG06 1.031.761,00 4.220.797,00 -4.414.041,00 838.517,00



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

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 91.600,00 215.636,00 -16.000,00 291.236,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4343803 Kstn betalingsverk. 7.500,00 0,00 -6.500,00 1.000,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4343899 Ov goed en dienst 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4600001 Toevoeging reserves 3.007.702,21 75.000,00 0,00 3.082.702,21
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4622001 Aandeel kpl algemeen -20.054,95 0,00 -235.285,00 -255.339,95
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8340013 Overige baten 0,00 0,00 -53.665,00 -53.665,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8401001 OZB eigenaren -2.708.800,00 0,00 -10.000,00 -2.718.800,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8401003 OZB gebruikers nw -567.400,00 50.000,00 0,00 -517.400,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -18.244.800,00 14.264,00 0,00 -18.230.536,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411002 Alg uitk. voorg jrn 0,00 0,00 -62.110,00 -62.110,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -4.487.782,21 0,00 -125.500,00 -4.613.282,21
ALG_DEK -22.922.034,95 361.400,00 -509.060,00 -23.069.694,95

Totaal exploitatie 6.237.415,00 -6.237.415,00

Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort begroting dering dering begroting 
KSTPL Kostenplaatsen 4110105 Sal. ambtenaren 7.171.458,00 122.000,00 0,00 7.293.458,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110109 Sal. overigen -111.600,00 80.000,00 0,00 -31.600,00
KSTPL Kostenplaatsen 4210001 Rente langl.geldl. 834.957,84 172.500,00 0,00 1.007.457,84
KSTPL Kostenplaatsen 4210002 Rente kortl.geldl. 1.190.671,30 0,00 -545.000,00 645.671,30
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 2.665.007,75 0,00 -125.000,00 2.540.007,75
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -5.355.924,43 497.500,00 0,00 -4.858.424,43
KSTPL Kostenplaatsen 8622002 Doorb.hulpk.pl -7.191.458,00 0,00 -202.000,00 -7.393.458,00
KSTPL -796.887,54 872.000,00 -872.000,00 -796.887,54

Totaal kostenplaatsen 872.000,00 -872.000,00



62101 algemene weerstandsreserve 4600001 Toevoeging reserves 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 249.054,00 0,00 -3.500,00 245.554,00
62101 249.054,00 75.000,00 -3.500,00 320.554,00
62227 reserve egalisatie tarieven riolering 4600003 Beschikking reserves 6.392,00 44.000,00 0,00 50.392,00
62227 6.392,00 44.000,00 0,00 50.392,00
62229 reserve onderhoud gemeentegebouwen 8600003 Toev aan reserves -106.600,00 0,00 -75.000,00 -181.600,00
62229 -106.600,00 0,00 -75.000,00 -181.600,00
62306 reserve huisvesting onderwijs 4600003 Beschikking reserves 42.939,00 10.000,00 0,00 52.939,00
62306 42.939,00 10.000,00 0,00 52.939,00

Totaal reserves 129.000,00 -78.500,00



Toelichting op de 8e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2013 
 
In deze 8e wijziging van de begroting 2013 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie 
Bestuursrapportage 2013 uiteen zijn gezet. 
Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder niet 
worden toegelicht en ook de mutaties onder het bedrag van € 5.000,00 worden eveneens niet toegelicht. 
 
De uitkomst van de 8e begrotingswijziging is een voordeel van € 215.636,00,00 dat als volgt per programma is 
opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1 14.939,00   N 
Uitkomst programma 2 0,00   
Uitkomst programma 3 226.975,00  N 
Uitkomst programma 4 78.228,00  N  
Uitkomst programma 5 20.762,00  N 
Uitkomst programma 6 193.244,00  V 
Sub-totaal  147.660,00  N 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    363.296,00  V 
Uitkomst begrotingswijziging       215.636,00 V 
 
Programma 1 
 
Juridische dienstverlening  
 
Advieskosten 
Vanwege juridische ondersteuning bij privaatrechtelijke aangelegenheden is een extra budget van € 5.000,00 
nodig. Het budget wordt met dit bedrag verhoogd. 
 
Communicatie en voorlichting 
 
Promotie en representatie 
De kosten van de Kroningsdag zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. Het budget van € 10.000,00 
was niet toereikend en dient met € 6.000,00 verhoogd te worden. Totaal wordt het budget geraamd van  
€ 16.000,00 en dit bedrag wordt gedekt door te beschikken over de post onvoorziene uitgaven. 
 
Personeel- en organisatiebelangen 
 
Arbeidsvoorwaarde en rechtspositie 
Het budget voor rechtspositionele ondersteuning bij diverse personeelsaangelegenheden is niet toereikend. Het 
dient verhoogd te worden met € 36.000,00. 
 
Informatie en automatisering 
 
Automatisering 
De scanner voor de verwerking van post is versleten en dient vervangen te worden. Binnen de huidige begroting 
is hiervoor geen ruimte; er is een extra budget nodig van € 5.150,00. 
 
 

 1



Documentenbeheer 
 
Archief - statisch en -beheerstoezicht 
De uitbestede werkzaamheden voor het statisch archief dienen met € 4.750,00 verhoogd te worden doordat 
er extra bouwvergunningen zijn gearchiveerd. 
 
Huisvesting gemeentelijk apparaat  
 
Exploitatie gemeentehuis 
Voor kantoormachines dient er een bedrag van € 8.500,00 geraamd te worden voor de aanschaf van een 
nieuwe kassa voor burgerzaken. De oude kassa functioneert niet meer naar behoren. 
 
Verzekeringen  
 
Verzekeringen gebouwen  
De glasschades vallen de laatste jaren mee. Het geraamde bedrag kan daarom met € 10.000,00 afgeraamd 
worden. 
 
Resumé programma 1: 
Advieskosten juridische dienstverlening   €   5.000,00 N 
Kosten kroningsdag      € 16.000,00 N 
Arbeidsvoorwaarden/rechtspositie    € 36.000,00 N 
Automatisering       €   5.150,00 N 
Statisch archief       €   4.750,00 N 
Aanschaf kassa burgerzaken     €   8.500,00 N 
Lager budget glasschades     € 10.000,00 V 
Overige mutaties minder dan € 5.000,00   €   2.765,00 N 
Sub-totaal      € 68.165,00 N 
Verrekening via saldo kostenplaats    € 53.226,00 V 
Totaal budgettair resultaat programma 1   € 14.939,00 V 
 
 
Programma 3  Ontwikkeling ruimte  
 
Economisch beleid  
 
Economisch beleid 
Bij het samenstellen van de begroting 2013 was het onduidelijk of en hoe groot de eventuele bijdrage zou zijn 
aan Midpoint Brabant inzake de cofinancieringbijdrage aan REAP Midden-Brabant. 
Nu blijkt dat deze bijdrage tezamen met de bijdrage Mid-point 2013 te laag geraamd is. 
 
Reclame opbrengsten in de openbare ruimten  
Tijdens de discussie over het voeren van reclame op lichtmasten is actueel geworden waar de opbrengst 
verantwoord moet worden. Vooralsnog is op de post economisch beleid (afd. Ontwikkeling) de ontvangst 
geboekt van de buitenreclame langs de weg terwijl de uitvoering (contracten etc. ligt bij de afdeling Realisatie 
en Beheer. Vanaf 2013 wordt de opbrengst verantwoord op de post Reclame opbrengsten in de openbare 
ruimte.  
 

 2



Landelijk gebied 
 
Plattelandsontwikkeling  
Het geraamd budget voor advieskosten is te verdelen in € 15.000,00 voor Vitaal Leisure landschap en  
€ 25.000,00 voor Stika gelden. Vitaal Leisure Landschap is een "soort" opvolger van de Reconstructie. De 
Reconstructie is beëindigd. De kostenplaats wordt daarom in de tenaamstelling gewijzigd en is het budget voor 
Stika wordt overgeheveld naar een andere post. 
 
Ruimtelijke plannen  
 
Actualisatie en digitalisering bestemmingsplannen 
In verband met de actualisatie van het bestemmingsplannenbestand (datum 1 juli 2013) dienen de 
bestemmingsplannen Boschkens-Oost en Sportpark van den Wildenberg geactualiseerd te worden. Hiervoor is 
het reguliere budget niet toereikend. De meerkosten bedragen € 15.000,00. Dit bedrag kan gedekt worden 
door het overhevelen van een gedeelte van het budget visie Tijvoort (lagere kosten voor het onderdeel 
actualisatie plan Tijvoort). 
 
Bestemmingsplannen (niet grex) 
Voor toelichting zie de post grondexploitatie.  
 
Grondexploitatie  
 
Woningbouwlocaties 2016-2021 
Conform de aangepaste regels met betrekking tot de grondexploitatie kunnen geen kosten meer worden 
verantwoord voor gemaakte uren etc. op NIEGG-gronden (niet in exploitatie genomen gronden) waarvan niet 
duidelijk is op welke termijn daar daadwerkelijk woningen gebouwd kunnen worden. 
De geraamde advieskosten en uren kunnen derhalve niet op een complex als boekwaarde worden bijgeschreven. 
Een gedeelte wordt in 2013 toegerekend aan het project de Zuidrand. De overige ramingen worden overgeboekt 
naar bestemmingsplannen niet grondexploitatie zijnde ( 605040001). Dit betekent een last in de algemene 
dienst van totaal € 194.380,00.  
 
Zuidrand 
In de vergadering van het College is ingestemd met de notitie Randvoorwaarden en uitgangspunten Visie 
Zuidrand. Derhalve dient hiervoor een Z-complex aangemaakt te worden zodat uren etc. specifiek geboekt 
kunnen worden, zeker vanwege het feit dat door de anterieure overeenkomst alle te maken kosten verhaald 
gaan worden. Voor advieskosten wordt een bedrag geraamd van € 15.000,00 en voor de te maken uren  
€ 25.000,00. 
 
Resumé programma 3 
 
Bijdrage Reap       €    9.000,00 N 
Overheveling reclameopbrengsten naar programma 4 €  48.595,00 N 
Plattelandsontwikkeling      €           0,00  
Inzet budget voor overheveling Stika   €   25.000,00 V 
Niet meer toe kunnen rekenen uren en andere kosten  
toekomstige Woningbouwlocaties    € 194.380,00 N 
Totaal budgettair resultaat programma 3   €  226.975,00 N 
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Programma 4 
 
Groen  
 
Berm- en slotenonderhoud 
Bermen en slotenonderhoud (Uitbestede werkzaamheden): in 2010 is een Europese aanbesteding gehouden. In 
2011 is het budget afgeraamd. Nu het tweede jaar ervaring is opgedaan, kan het budget met € 17.500,00 
worden verlaagd. In 2014 zal opnieuw aanbesteed worden zodat het voordeel vanaf 2015 maar deels wordt 
ingerekend. 
 
Wegen, straten en pleinen  
 
Element verhardingen  
Er zijn bestekken welke op het basis van CBS indexcijfers verhoogd worden en daarmee dus afwijken van de 
vastgestelde prijsverhoging (in 2013) met 1,5%. Dit geldt ook voor het nieuw afgesloten integraal beeldbestek 
met de Diamantgroep. 
 
Gladheidbestrijding  
Het budget voor uitbestede werkzaamheden in het kader van de gladheidbestrijding dient op basis van de 
uitgaven en aangegane verplichtingen met € 10.000,00 te worden verhoogd. 
 
Bestrijding hondenpoep 
Onlangs zijn er nieuw afvalbakken gekocht waar in de begroting geen rekening mee was gehouden. 
De uitgaven bedroegen € 5.000,00. 
 
Reclame opbrengsten in de openbare ruimten  
Tijdens de discussie over het voeren van reclame op lichtmasten is actueel geworden waar de opbrengst 
verantwoord moet worden. Vooralsnog is op de post economisch beleid (afd. Ontwikkeling) de ontvangst 
geboekt van de buitenreclame langs de weg terwijl de uitvoering (contracten etc. ligt bij de afdeling Realisatie 
en Beheer. Vanaf 2013 wordt de opbrengst verantwoord op de post Reclame opbrengsten in de openbare 
ruimte.  
 
Riolering  
 
Voorbereiding en uitvoering riolering  
De energiekosten dienen begrotingstechnisch aangepast te worden aan de werkelijke uitgaven en rekening 
houdend met de ervaringscijfers uit voorgaande jaren. Hierdoor dient het budget met € 19.000,00 verhoogd te 
worden. 
 
Onderhoud kolken  
Voor meer transparantie in en om grip op de kosten te krijgen is in 2012 een nieuwe kostenplaats onderhoud 
kolken opgenomen. In de Burap 2012 en het Financieel Tussenbericht 2012 is het begrotingsbedrag verhoogd 
met als gevolg dat ook in de begroting 2013 de ramingen worden aangepast. 
 
De meeruitgaven bij het product riolering komen ten laste van de reserve tarieven riolering. 
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Gemeentegebouwen  
 
Parkeergarage 
De OZB is te laag begroot. Het bedrag op de kostenplaats 4341001 dient verhoogd worden van € 3.240,00  
naar € 18.061,00 vanwege de uitspraak over de aanslag ozb parkeergarage. 
 
Milieu 
 
Stika 
Het betreft de overheveling van € 25.000,00 Stika-gelden van programma 3 naar programma. 
 
Vergunning verlening  
 
Vergunning verlening milieu 
Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de OMWB. Op basis van het raadsbesluit bij 
de vaststelling van de begroting 2013 van de OMWB is rekening gehouden met een structurele bijdrage van de 
OMWB terwijl in de begroting 2013 rekening is gehouden met een structurele bijdrage van € 38.000,00 want 
daar was rekening gehouden met een te behalen voordeel vanwege de efficiencykorting die was ingerekend.  
 
Resumé programma 4: 
Lager budget bermen en -sloten    € 17.500,00 V 
Hoger budget elementenverhardingen   € 12.000,00 N 
Hoger budget gladheidbestrijding    € 10.000,00 N 
Hoger budget bestrijding hondenpoep  €   5.000,00 N 
Reclameopbrengsten van programma 3  €  48.595,00 V 
Hoger budget riolering    €  44.000,00 N 
Ozb parkeergarage     €  14.821,00 N 
Stika, overheveling van programma  3  €  25.000,00 N 
Bijdrage OMWB     €  38.000,00 N 
Overige mutaties     €    4.498,00 V 
Totaal budgettair nadeel programma 4  €  78.228,00 N 
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Programma 5  Welzijn 
 
Maatschappelijke ondersteuning  
 
Vorming en educatie 
In de begroting 2013 is aan rijksmiddelen participatiebudget Educatie een bedrag van € 60.024,00 
opgenomen. Er dient een correctie plaats te vinden van € 17.040,00 omdat het rijksbudget is verhoogd. 
De uitgaven die betrekking hebben op deze rijksmiddelen Educatie worden bij deze post opgenomen, zijnde de 
Samenwerkingsovereenkomst Educatie door de Gemeente Tilburg. 
 
Jeugd  
 
Beleid jeugd en jongerenwerk 
Voor 2013 zijn in de algemene uitkering bedragen voor de transitie van de Jeugdzorg bekend gemaakt. Dat is 
echter nog maar de helft van wat beschikbaar is. Bij de meicirculaire 2013 is de andere helft prijs gegeven en 
dat is een bedrag van € 41.843,00. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 een totaal budget van  
€ 68.819,00. Hiertegenover staan echter extra uitgaven. Het financiële effect is budgettair neutraal. 
 
Brede doeluitkering CJG 
Er wordt € 15 miljoen extra aan het gemeentefonds toegevoegd ter bevordering van de gezonde levensstijl van 
jongeren. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 een voordeel van € 24.645,00. Bij de meicirculaire is dit 
verder verhoogd met € 3.307,00. Hiertegenover staan echter extra uitgaven. Het financiële effect is 
budgettair neutraal. 
 
Onderwijs  
 
Huisvestingaangelegenheden voortgezet onderwijs 
In de begroting 2013 is een bate geraamd van € 13.000,00 voor de verhuur van de locatie aan de Frankische 
Driehoek aan de BSO de Avonturiers. De huuropbrengst wordt verlaagd met € 10.000,00 omdat de ruimte niet 
meer verhuurd wordt. 
 
Leerlingenvervoer  
 
Leerlingenvervoer 
Er is, na een aanbesteding met regiogemeenten, een nieuw contract gesloten voor het leerlingenvervoer. De 
lasten verbonden aan dit contract zijn beduidend lager. De raming kan met € 75.000,00 verlaagd worden.  
 
Sportterreinen en accommodaties 
 
Sportpark van de  Wildenberg  
Voor de huur gebouwen is € 5.552,00 begroot. In de nieuwe overeenkomst is deze post ondergebracht in de 
post huur sportaccommodatie- en terreinen. Dit was begroot voor € 104.831,00 maar door de renovatie en 
vooral door het leggen van kunstgrasvelden is de huur van de velden verhoogd. In totaal kan de post 8321003 
verhoogd worden naar € 122.236,00 en 8321002 moet € 0,00 worden. Totale meeropbrengst  
€ 12.253,00. 
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Sporthal de Haspel 
Door de indexering  van de huurprijs voor het onderwijs en een betere exploitatie van de Haspel  kan de 
kostensoort 8321003 verhoogd worden van€ 68.500,00 naar € 91.794,00. Dit komt neer op een 
meeropbrengst van € 23.294,00 
 
Resumé programma 5 
Verhoging participatiebudget   €  17.040,00 N 
Budget transitie jeugdzorg    €  68.819,00 N 
Budget centrum Jeugd en Gezin   €  27.952,00 N 
Lagere opbrengst huur brede school 
Frankische driehoek     €  10.000,00 N 
Lagere budget leerlingenvervoer    €  75.000,00 V 
Meeropbrengsten sportpark   €  12.253,00 V 
Meeropbrengsten sporthal de Haspel   €  23.294,00 V 
Overige mutaties     €    7.498,00 N 
Totaal budgettair resultaat programma 5:  €  20.762,00 N 
 
Programma 6 Burgers 
 
WWB-Inkomen / Inkomensvoorziening werkloze werknemers  
 
Bijstand personen 21 t/n 64 jaar  
De werkloosheid in de regio en ook in Goirle loopt sterk op. Ook het beroep op gemeentelijke uitkering is fors 
toegenomen. In 4 maanden tijd is het aantal uitkeringsgerechtigden met een periodieke uitkering met bijna 8% 
gestegen, van 236 naar 254. Een dergelijke stijging hebben we het afgelopen decennium niet meer gezien.  
Als gevolg hiervan stijgen de uitkeringslasten. Na verwerking van de meest recente budgetinformatie van het 
ministerie van SZW ramen we een extra last van bijna € 90.000,00. Aangezien de werkloosheid nog steeds 
oploopt wordt een verdere toename van het bestand verwacht. Ook de uitvoeringslasten nemen toe. Het aantal 
aanvragen neemt sterk toe waardoor er meer personeel nodig is. En, nu het UWV-werkplein nauwelijks meer 
persoonlijke dienstverlening aanbiedt, proberen wij ook in deze periode van economische tegenspoed mensen 
toch perspectief te bieden. Zoals bij de voorjaarsnota gemeld willen wij vanaf 2014 extra middelen uittrekken 
als impuls aan en ondersteuning van projecten en ideeën om werkgelegenheid te creëren of overeind te houden 
en voor activiteiten in samenhang met de regionale ontwikkeling. Ook in 2013 zijn wij daar al mee begonnen. 
Wij zullen uw Raad direct na de zomervakantie een nota aanbieden.  
 
Bijstandsbesluit Zelfstandigen 
Over 2011 is een eenmalige extra rijksbijdrage ontvangen van € 16.990,00. 
 
Minimabeleid  
 
Bijzondere bijstand  
Het accent is vanaf 2013 verschoven van individuele bijzondere bijstand naar een verhoogde bijdrage in de 
collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Er is een stijging van 189 naar 219 personen. Daardoor is er 
minder beroep op de individuele bijzondere bijstand. Het budget wordt verlaagd met € 9.000,00. 
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Schuldhulpverlening 
Het budget kan met € 10.000,00 worden afgeraamd. De uitgaven blijven achter bij de raming. 
 
WWB-Werk 
Re-integratie (opgenomen in participatiebudget SZW) 
Eind 2012 is informatie ontvangen over het voorlopige budget 2013 voor re-integratie. De begroting wordt 
aangepast op basis van de feitelijke informatie over het voorlopige budget. De uitkering is verhoogd met  
€ 17.040,00. 
 
Sociale werkvoorziening  
Eind 2012 is informatie ontvangen over het voorlopige budget 2013 voor sociale werkvoorziening. De begroting 
wordt aangepast op basis van de feitelijke informatie over het voorlopige budget. De ontvangsten worden 
doorbetaald aan de Diamantgroep. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met het gewijzigde budget.  
 
Wet inburgering  
Wet inburgering (opgenomen in participatiebudget SZW) 
Deze taak is voor de gemeente vanaf 2013 voor een groot gedeelte vervallen. De consequenties daarvan zijn 
pas bekend geworden na het gereedkomen van de begroting 2013.  
Eind 2012 is informatie ontvangen over het voorlopige budget 2013 voor inburgering. De begroting wordt 
aangepast op basis van de feitelijke informatie over het voorlopige budget. Bij de uitvoering wordt rekening 
gehouden met het lagere budget. In 2013 verstrekken we incidentele subsidie aan Contour/de Twern voor het 
project Taalcoaches. Vanaf 2014 wordt voorgesteld dit structureel in de begroting op te nemen.  
 
Kinderopvang 
Deze taak is voor de gemeente vanaf 2013 voor een groot gedeelte vervallen. De consequenties daarvan zijn 
pas bekend geworden na het gereedkomen van de begroting 2013. De raming wordt verlaagd met  
€ 33.000,00. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Vanaf 2012 zijn we via 't Loket begonnen met een gewijzigde benadering van personen die een beroep doen op 
ondersteuning. Er wordt meer een beroep gedaan op eigen kracht van de persoon en de omgeving. De 
implementatie van deze kanteling binnen de Wmo is geëvalueerd. Er is een rapport opgemaakt door het SGBO. 
Dat rapport is aan de Raad toegezonden. Na de zomervakantie komt de evaluatie ter bespreking in de 
commissie welzijn.  
Door het Rijk is aangekondigd dat er ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd gaan worden. Vanaf 2013 is de 
eigen bijdrage (Wmo en AWBZ) voor klanten door het Rijk al verhoogd doordat het vermogen wordt 
meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage. Dit zal tot uitdrukking komen in verlaging van het budget 
dat het Rijk aan de gemeente ter beschikking stelt. Een budget overigens dat sterk fluctueert. Ook zijn er 
aanbestedingsvoordelen behaald. De positieve resultaten kunnen gezien worden als een voorbereiding op de zeer 
ingrijpende bezuinigingen die doorgevoerd moeten gaan worden vanaf 2015. Overigens wijzen wij er hier 
nogmaals op: de Wmo is en blijft een open eind financiering, waar risico's aan verbonden zijn.  
 
Advieskosten 
Doordat er meer in eigen beheer wordt afgedaan kan het budget voor externe advieskosten met € 61.000,00 
worden afgeraamd.  
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Huur vervoermiddelen 
Er is, na een aanbesteding met regiogemeenten, een nieuw contract gesloten voor de levering van rolstoelen, 
scootmobielen etc. De lasten verbonden aan dit contract zijn beduidend lager. De raming kan met  
€ 104.700,00 verlaagd worden.  
 
Woningaanpassingen 
De uitgaven blijven achter bij de raming. Het budget kan met € 20.000,00 verlaagd worden. De inkomsten op 
deze post zijn € 10.000,00 lager dan geraamd. Per saldo is er een budgettair voordeel van € 10.000,00.  
 
Eigen bijdrages 
De raming van de eigen bijdrages kan met € 37.039,00 verhoogd worden.  
 
Resumé programma 6 
Uitkeringen bijstand    €   87.351,00 N 
Extra rijksbijdrage bijstand zelfstandigen  €   16.990,00 V 
Lagere budgetten minimabeleid  €   19.000,00 V 
Participatiebudget    €   17.040,00 V 
Kinderopvang     €   33.000,00 V 
Advies kosten  Wmo   €   61.000,00 V 
Huur vervoermiddelen    € 104.700,00 V 
Woonvoorziening gehandicapten  €   10.000,00 V 
Huishoudelijke verzorging    €   37.039,00 V 
Overige mutaties    €   18.174,00 N 
Totaal budgettair resultaat   € 193.244,00 V 
 
Programma algemene dekkingsmiddelen  
 
Gemeentelijke belastingen  
 
OZB eigenaren woningen  
OZB gebruikers niet-woningen  
OZB eigenaren niet woningen  
 
Op basis van de aanlevering van de bestanden voor de aanslagopleggingen voor de ozb wordt rekening 
gehouden met een minder opbrengst van € 40.000,00. 
 
Beleggingen liquiditeiten  
 
Bestemmingsreserves  toevoegingen/onttrekkingen  
 
In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2013 vinden de volgende 
mutaties plaats in de reserves: 
 
De mutaties in de reserves hebben betrekking op : 

 de beschikking over de reserve riolering ad €  44.000,00 vanwege de aanpassing van de 
ramingen bij het product Riolering; 
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 een correctie over de beschikking over de AWR ad € 3.500,00 omdat de geplande onttrekking 
niet wordt geëffectueerd omdat de geplande incidentele uitgaven voor de vervanging reeds in 
2012 heeft plaats gevonden. 

 de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs ad € 10.000,00 vanwege de 
minderopbrengst huur brede school Frankische driehoek. 

 de overheveling van € 75.000,00 van de AWR naar de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
zodat dat in de programmabegroting is opgenomen. 

 
Gemeentefondsuitkering 
 
De algemene uitkering in 2013 is € 47.848,00 hoger vanwege: 
 
a. het effect van de september circulaire 
 
In de septembercirculaire 2012 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld, die 
leiden tot een verhoging van de algemene uitkering met € 141.942,00. 
 
In de septembercirculaire 2012 heeft het Rijk ook een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. Deze 
leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in onderstaand 
overzicht zijn vermeld. Deze zogenaamde taakmutaties zijn budgettair neutraal voor de begroting. 
Corresponderende uitgavenposten in de begroting dienen te worden verhoogd/verlaagd. 
 

Taakmutaties gemeentefonds  2013
1 Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders -36.289
2 Integratie-uitkering WMO 194.156
3 D.U. Centra voor Jeugd en Gezin 24.293
4 D.U. invoeringsk. decentralisatie jeugdzorg 26.976
  Totaal taakmutaties 209.136

 
Ad 1 Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders 
Een bedrag van € 40 miljoen wordt structureel uitgenomen omdat de kinderopvangtoeslag vanaf 2013 niet 
meer door de gemeente maar door de belastingdienst wordt verstrekt. Dat bedrag is vanaf 2005 aan het 
gemeentefonds toegevoegd, sindsdien geïndexeerd met accressen. Voor gemeente Goirle betekent dit voor 
2013 en verder een structureel nadeel dat oploopt van € 36.289,00 in 2013 naar € 38.338,00 in 2016. De 
corresponderende uitgavenpost kan echter worden afgeraamd. Deze mutatie is dus budgettair neutraal. 
 
Ad 2 Integratie-uitkering Wmo 
In 2013 wordt de integratie-uitkering met een volume-index van 2,38% voor het onderdeel huishoudelijke 
verzorging vastgesteld alsmede een voorschot van 2% als prijsindex voor datzelfde onderdeel. Het structurele 
effect voor onze gemeente is een voordeel voor 2013-2016 van € 194.156,00. Daarnaast wordt een 
compensatie in het vooruitzicht gesteld voor extramuralisering van het ZorgZwaartePakket, wat waarschijnlijk 
in de komende decembercirculaire bekend wordt gemaakt. Voor 2013 wordt de verhoging voor dit onderdeel ad 
€ 194.156,00 niet budgettair neutraal meegenomen. De corresponderende uitgavenpost hoeft niet verhoogd te 
worden. 
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Ad 3 Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin 
Er wordt € 15 miljoen extra aan het gemeentefonds toegevoegd ter bevordering van de gezonde levensstijl van 
jongeren. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013-2016 een voordeel van € 24.293,00. Hiertegenover 
staan echter extra uitgaven. Het financiële effect is dus budgettair neutraal. 
 
Ad 4  Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Voor 2013 worden bedragen bekend gemaakt. Dat is echter nog maar de helft van wat beschikbaar is. Bij de 
meicirculaire 2013 wordt de andere helft prijs gegeven. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 een 
voordeel van € 26.976,00. Hiertegenover staan echter extra uitgaven. Het financiële effect is dus budgettair 
neutraal. 
 
Per saldo levert de september circulaire met de inzichten van nu een voordeel op van € 126.962,00.  
 
b. het effect van de december circulaire  
 
De algemene uitkering stijgt op basis van de december circulaire met € 32.737,00. 
De decentralisatie uitkering WMO wordt verhoogd met € 19.772,00. Dit is eigenlijk een budgettair neutrale 
taakmutatie. Op basis van de huidige inzichten hoeft de corresponderende uitgavenpost niet verhoogd te 
worden, dus levert de decembercirculaire een voordeel op van € 32.737,00. 
 
c. een aanname van de mutaties in de algemene uitkering op basis van het regeerakkoord van Rutte II 
 
In de december circulaire zijn de accressen niet aangepast. Er is een inschatting gemaakt van de effecten van 
het regeerakkoord op de normeringssystematiek (samen de trap op, samen de trap af). Op grond daarvan wordt 
verwacht dat de accressen voor 2013 hoger zullen uitvallen en dat betekent voor 2013 een hogere algemene 
uitkering van € 76.306,00. 
 
d. het effect van de meicirculaire  
 
Voor de voorgaande jaren tot en met 2012 is er een voordeel van € 62.110,00. 
 
De algemene uitkering over 2013 is per saldo € 14.264,00 nadelig. 
 
Totaal effect algemene uitkering : 
a. Effect september circulaire  €  141.942,00 V 
b. Effect decembercirculaire   €    32.737,00 V 
c. Aanname effect regeerakkoord  €    76.306,00 V 
d. Effect mei circulaire    €  265.249,00 N 
Verlaging algemene uitkering    €    14.264,00 N 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Onvoorziene uitgaven  
De kosten van de Kroningsdag worden gedekt door aanwending van de post onvoorziene uitgaven. 
 
Beleidsveranderingen  
Als gevolg van aangegane geldleningen tegen een aanmerkelijk lager percentage dan de rekenrente en voorts de 
verlaging van de rekenrente voor 2013 wordt rekening gehouden met een rentevoordeel van € 372.500,00. 
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Voorts wordt rekening gehouden met lagere afschrijvingslasten voor 2013 van € 125.000,00. 
Voor een nadere toelichting zie de tekst bij de kostenplaats rente en afschrijvingen. 
 
Saldo kostenplaatsen  
Op deze post worden rekening gehouden met het effect van de stijging van de premies voor de lonen en voorts 
is het geraamd vacaturevoordeel van € 80.000,00 komen te vervallen. 
In totaal een nadeel van € 202.000,00. 
 
Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen  
In 2012 zijn diverse "harde" verplichtingen opgenomen op de balans als nog te betalen. Deze harde 
verplichtingen dienen per 1 april uitgevoerd te zijn en als dat niet het geval is komen deze verplichtingen te 
vervallen. Een bedrag van € 37.269,00 komt daarmee te vervallen. 
 
Voorts wordt rekening gehouden met een eenmalige bijdrage in verband met de liquidatie van de vereniging 
waar de gemeente de fraude risico verzekering had ondergebracht. In verband met de liquidatie van die stichting 
wordt in 2013 vanwege de vereffening van het vermogen een eenmalig bijdrage ontvangen van € 16.396,00. 
 
Resumé programma algemene dekkingsmiddelen  
OZB-opbrengsten      €     40.000,00 N 
Beschikking over reserves     €     50.500,00 V 
Algemene uitkering      €     47.846,00 V 
Rente en afschrijvingen      €   497.500,00 V 
Salarissen en sociale lasten     €   122.000,00 N 
Vervallen post vacature voordeel    €    80.000,00 N 
Verrekening via kostenplaats, zie programma 1  €    53.226,00 N 
Aanwending post onvoorziene uitgaven   €    16.000,00 V 
Incidentele bate      €    53.665,00 V 
Overige mutaties      €      6.989,00 N 
Totaal budgettair resultaat programma alg.   €  363.296,00 V 
 
 
Rente en afschrijvingen  
 
Rente en afschrijvingen 
De rente op de kapitaalmarkt (looptijd >1 jaar) laat nog steeds een dalende trend zien. In de begroting 2013 is 
rekening gehouden met een rekenrente van 4%. Rekening houdende met o.a. een daling van 0,25% levert dit 
voor 2013 een verwacht rentevoordeel op van € 95.000,00. 
 
Eind 2012 en begin 2013 zijn er een tweetal langlopende geldleningen van respectievelijk € 5,0 en € 6,0 
miljoen bij de BNG afgesloten tegen 0,99% en 2,05%. Het afsluiten van deze geldleningen heeft als gevolg dat 
het te verwachtte financieringstekort (tegen 4%) met € 11,0 miljoen afneemt. Dit levert in 2013 een 
rentevoordeel op van € 252.400,00. 
 
De te verwachtte werkelijke kapitaaluitgaven blijven voor bijna € 2,5 miljoen achter op de begrote 
kapitaaluitgaven. Deze onderuitputting levert in 2013 een verwacht voordeel op van € 125.000,00 aan 
afschrijvingslasten en € 25.100,00 aan rentelasten. 
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Resumé: 
- lagere rentelasten door lagere rentestand kapitaalmarkt  €   95.000,00 
- lagere rentelasten financieringstekort door afsluiten geldleningen € 252.400,00 
- lagere rentelasten door onderuitputting t/m 2013   €   25.100,00 
  rentevoordeel       €  372.500,00 
- lagere afschrijvingen door onderuitputting t/m 2013  €  125.000,00 
Totaal voordeel rente en afschrijvingen    €         497.500,00 
 
 
Salarissen en sociale lasten  
De werkgeverslasten zijn gestegen : de pensioenpremie is gestegen met 1,3% en daarvan komt 70% ten laste 
van de werkgevers. Op basis van de loonsom van € 7,8 miljoen betekent dit een te verwachte structurele last 
van 1,3% x 70% x € 7,8 miljoen is € 71.000,00. Verder stijgt de premie van 7,1% naar 7,75 % voor de 
inkomensonafhankelijke ziektekostenbijdrage hetgeen een hogere last betekent van 0,65% x € 7,8 miljoen is 
€ 51.000,00. Totale lasten € 122.000,00. 
 
Vacaturevoordeel: al jaren is in de begroting een vacaturevoordeel geraamd van € 100.000,00 vanwege een 
onderuitputting op de salarislasten omdat meestal een voordeel ontstaat wanneer een werknemer een 
organisatie verlaat voordat die vacature weer is ingevuld. Al jaren is echter het verloop in de organisatie 
miniem, reden waarom we dat bedrag in de begroting 2013 met € 20.000,00 hebben verlaagd. 

 
Omdat het steeds moeilijker wordt dit voordeel te behalen wordt voorgesteld het ingerekende bedrag van  
€ 80.000,00 af te ramen. In de begroting is een budget beschikbaar van € 40.000,00 voor de inhuur van 
personeel voor vervanging bij ziekte, werkdruk e.d. 
 
Reserves en voorzieningen  
 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op bladzijde 9 bij bestemmingsreserves. 


	Voorblad begrotingswijziging 2013 8e wijz Burap
	Blad1

	8e wijz. 2013 burap 11 juni na B&W
	Sheet1

	Toelichting op de 8e wijziging  Burap 2013

