
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2014 10

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 11 maart  2014

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 

PROG06 Burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 210.000,00 25.000,00 0,00 235.000,00
PROG06 Burgers 4422005 Decl. verg. ziektekv 31.000,00 18.000,00 0,00 49.000,00
PROG06 Burgers 4425001 Subsidies 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -19.318.008,00 0,00 -40.000,00 -19.358.008,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -2.026.380,00 0,00 -10.500,00 -2.036.880,00

Totaal exploitatie 50.500,00 -50.500,00

62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 557.729,00 10.500,00 0,00 568.229,00

Totaal reserves en voorzieningen 10.500,00 0,00



 
 
 
 
Toelichting op de 10e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2014. 
 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 11 maart om: 
  
a. Er wordt een eenmalig subsidie beschikbaar gesteld van € 7.500,00 voor de Stichting Leergeld om meer 
kinderen te kunnen helpen met bijdragen voor participatie activiteiten in 2014.  
b. In 2014 wordt eenmalig € 15.000,00 gereserveerd voor het project 'Kinderen vooruit'. Eventueel overschot 
van dit bedrag wordt overgeheveld naar de begroting van 2015.  
c. Er wordt structureel € 10.000,00 per jaar gereserveerd voor verruiming van de computerregeling in 2014 en 
volgende jaren.  
d. De bijdrage aan de premie van de collectieve ziektekostenverzekering wordt structureel verhoogd met  
€ 18.000,00 per jaar in 2014 en volgende jaren.  

 
Totaal is duit een bedrag van  € 50.500,00 en dat wordt als volgt gedekt: 
 

a. een hogere algemene uitkering vanaf 2014 van afgerond € 40.000,00 
b. het andere bedrag ad € 10.500,00 wordt voorlopig gedekt door de AWR. 

Na het vaststellen van de jaarrekening en de overheveling van de budgetten avn 2013 naar 2014 
wordt dit hogere bedrag gedekt uit de reserve overgehevelde budgetten. 

 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 
 
Overzicht begrotingswijzigingen tot en met 11 maart 2014: 
 
     

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2014  
     
nr. omschrijving  dekking  saldo  saldo 
   begroting  onvoorzien 
     
 Begin saldo   639.446,00 92.200,00
     
1. Mutaties algemene uitkering   120.594,00 0,00
     
2. Activiteitenplan  Gereserveerde lasten 0,00 0,00
     
3. Gemeentelijk Verkeers-  Ten laste van de AWR   
 en Vervoer Plan (GVVP)  0,00 0,00
     
4. Aanpassing ontmoetingsruimte   -8.474,00 0,00
 Leybron     
     
5. Ramingen 2014 SCAG i.v.m  0,00 0,00
 overrname inventaris     
     



6. Zaakgericht werken  Ten laste van de AWR 0,00 0,00
     
7. OHP 2014 Lasten ten alste van de  0,00 0,00
  reserve huisvesting onderwijs   
     
8. Rotonde recreatieve Poort  Ten laste van de  0,00 0,00
  reserve Turnhoutsebaan    
     
9. Aanvullende maatregelen  Ten laste van de AWR 0,00 0,00
 doorgaande route Riel     
     

10. 
Hogere budgetten 
armoedebeleid  Gedekt door de hogere    

  algemene uitekring  0,00 0,00
     
 Sub-totaal na de raad van 11 maart  751.566,00 92.200,00
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