
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2013 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 18 juni 2013

De griffier De voorzitter

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



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

PROG01 Bestuur 4343805 Advieskosten 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Kostenplaats
PROG01 Bestuur 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Kostenplaats
PROG01 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Kostenplaats
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 99.880,00 0,00 -25.000,00 74.880,00 Kostenplaats
PROG03 99.880,00 25.000,00 -25.000,00 99.880,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvo4000001 Res.tbv uitv act.pla 100.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 Kostenplaats
ALG_DEK 100.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00

Totaal exploitatie 75.000,00 -75.000,00



Toelichting op de 5e wijziging van  de begroting van  baten en lasten 2013. 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 18 juni 2013 om van de voorgestelde € 100.000,00 ten behoeve van 
het digitaliseren van het archief op dit moment € 50.000,00 te voteren voor het opstellen van een plan van 
aanpak Zaakgericht Werken en Digitaal Archief. 
 
Deze € 50.000,00 wordt enerzijds € 25.000,00 om de kosten van de interne projectleider te dekken en 
anderzijds zal € 25.000,00 worden besteed aan externe advieskosten ten behoeve ven het opstellen van een 
plan van aanpak. Dit laatste bedrag is gebaseerd op een prijsindicatie die is ontvangen van een adviesbureau. 
Voor de overige € 50.000,00 zal te zijner tijd een separaat voorstel ter besluitvorming worden aangeboden. 
 
Omdat de interne projectleider in de formatie is opgenomen bij de afdeling Ontwikkeling en de projectleider de 
uren nu bij Ondersteuning zal maken wordt rekening gehouden met mogelijke kosten voor inhuur bij de afdeling 
Ontwikkeling. 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
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