
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2013 9

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 29 okotber 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 

ONT05 Ontwikkeling 8422001 Ov ink.ovr.niet rijk Kostenplaats 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00
OND09 Ondersteuning 4600001 Toevoeging reserves Kostenplaats 1.410.219,00 200.000,00 0,00 1.610.219,00

Totaal exploitatie 200.000,00 -200.000,00



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

62211 reserve volkshuisvesting 8600003 Toev aan reserves Interne order 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

Totaal reserves 0,00 -200.000,00



Toelichting op de 9e wijziging van  de begroting van  baten en lasten 2013. 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 29 oktober 2013 om: 
 
1. Kennis te nemen van het initiatief van Kompaan en de Bocht en de gestelde voorwaarden;  
2. In te stemmen met een wijziging in de nota prioritering woningbouw;  
3. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het college om met 
Kompaan en De Bocht een intentieovereenkomst te sluiten binnen de strekking en de voorwaarden als genoemd 
in het raadsvoorstel;  
4. De bijdrage van Kompaan en De Bocht inzake woningbouw in het centrum te storten in de reserve 
volkshuisvesting.  
 
In deze begrotingswijziging wordt de bijdrage geraamd van € 200.000,00 en de storting in de reserve 
volkshuisvesting  
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
 
 
 
Omdat dit de 9e wijziging wordt nog in het kort aangegeven welke de eerste acht wijziging cvan de begroting 
2013 zijn gewwest: 
 
 
Nr. Overzicht    Onderwerp  Budgettair consequenties 
 
1.  
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