
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2014 1

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 5 november 2013

De griffier De voorzitter

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



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

PROG05 Welzijn 4343405 Uitbestede werkz.h. 54.465,00 0,00 -469,00 53.996,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 639.445,67 120.594,00 0,00 760.039,67
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8000000 Onv.ink-saldo gew ds 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -19.318.008,00 279.875,00 0,00 -19.038.133,00

Totaal exploitatie 400.469,00 -400.469,00



Toelichting op de 1e wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2014 
 
 
De begroting 2013 is op 13 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad. 
Op de derde dinsdag van september, 17 september,  is de septembercirculaire verschenen. 
 
Inmiddels is duidelijk wat de septembercirculaire voor de begroting 2014 betekent. 
 
In deze 1e wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt. 
 
Programma  Welzijn  
 
De maatstaven voor de doeluitkering voor centra voor Jeugd en Gezin zijn geactualiseerd. Voor de gemeente 
Goirle is dit m.i.v. 2013 structureel een nadeel van € 469,00. Tegenover de lagere uitkering staat een 
verlaging van het budget op de post  
 
Programma Algemene dekkingsmiddelen  
 
Saldo begroting  
 
Het resultaat voor de begroting is een positief resultaat van  € 120.594,00 
 
 2014
  
Nieuwe raming o.b.v. sept.circulaire 2013 19.038.133
 

Verschil met geraamd o.b.v. meicirculaire 
inclusief stelpost 120.125
 
Verhogen uitgavenposten taakmutaties -469
  
Gevolg voor begrotingsresultaat 120.594

 
De begroting 2014 sloot met een positief resultaat van € 639.446,00. 
 
De begroting 2014 sluit als gevolg van de septembercirculaire dus met een positief saldo van  
€ 760.040,00.  
 
Stelpost te verwachten nadeel september circulaire  
Omdat de algemene uitkering tot de juiste hoogte kan worden geraamd op basis van septembercirculaire wordt 
de raming van € 400.000,00 afgeraamd.. 
 
Algemene uitkering  
De algemene uitkering wordt voor 2014 verlaagd met € 279.875,00 naar € 19.038.133,00 
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