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

PROG01 Bestuur 4310001 Gas 25.585,00 0,00 -23.000,00 2.585,00
PROG01 Bestuur 4310002 Electriciteit 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00
PROG01 Bestuur 4343105 Prod.comm.middelen 518,00 0,00 -518,00 0,00
PROG01 Bestuur 4343201 Aank. goed/hardw. 1.523,00 10.100,00 0,00 11.623,00
PROG01 Bestuur 4343205 Licenties 223.370,00 7.975,00 0,00 231.345,00
PROG01 Bestuur 4343206 Netwerkverbindingen 18.255,00 6.100,00 0,00 24.355,00
PROG01 Bestuur 4343405 Uitbestede werkz.h. 20.929,00 18.750,00 0,00 39.679,00
PROG01 Bestuur 4343807 Contr.deeln.don.lidm 518,00 0,00 -518,00 0,00
PROG01 Bestuur 4343808 Controlekosten 39.585,00 0,00 -6.000,00 33.585,00
PROG01 Bestuur 4343810 Repr. / vergad.kstn 26.876,00 4.500,00 -15.000,00 16.376,00
PROG01 Bestuur 4343813 Kosten huldiging 0,00 23.700,00 0,00 23.700,00
PROG01 Bestuur 4343899 Ov goed en dienst 41.394,00 41.949,00 -30.553,00 52.790,00
PROG01 Bestuur 4610001 Doorb kap.lstn afsch 34.644,59 930,00 0,00 35.574,59
PROG01 Bestuur 4610003 Doorb kap.lstn rente 2.095,89 250,00 0,00 2.345,89
PROG01 Bestuur 4622005 Aand.kstnpl.vm pers 35.600,00 36.410,00 0,00 72.010,00
PROG01 Bestuur 4622012 Aand.kstnpl. BDO 55.390,00 0,00 -18.750,00 36.640,00
PROG01 Bestuur 8340008 Doorb.goed/dnst derd 0,00 0,00 -500,00 -500,00
PROG01 Bestuur 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -3.146.777,86 29.000,00 -46.555,00 -3.164.332,86

Totaal programma 1 182.304,00 -141.394,00

PROG02 Openbare orde en veiligheid 4343806 Conf./cursus/bijsch. 23.050,00 8.240,00 0,00 31.290,00

Totaal programma 2 8.240,00 0,00

PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 100.000,00 0,00 -25.000,00 75.000,00
PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343815 Kstn div.proj ec.bel 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Totaal programma 3 25.000,00 -25.000,00



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

PROG04 Beheer ruimte 4310001 Gas 1.652,00 1.000,00 0,00 2.652,00
PROG04 Beheer ruimte 4343106 Inzamelhulpmiddelen 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343401 Onderhoud gebouwen 60.400,00 0,00 -34.533,00 25.867,00
PROG04 Beheer ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 254.294,00 48.489,00 -2.000,00 300.783,00
PROG04 Beheer ruimte 4343407 Straatnaamgeving 9.158,00 0,00 -1.500,00 7.658,00
PROG04 Beheer ruimte 4343409 Uitbst.werz Diamant 951.238,00 58.000,00 -49.000,00 960.238,00
PROG04 Beheer ruimte 4343418 Inzameling/transport 394.000,00 22.000,00 -4.000,00 412.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343419 Verwerking 118.000,00 0,00 -18.000,00 100.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343420 Inz./verw. milieustr 12.000,00 0,00 -1.500,00 10.500,00
PROG04 Beheer ruimte 4343422 Inz./verw. Riel 17.000,00 0,00 -4.000,00 13.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343423 Uitb.werkzh.mstr/kri 303.600,00 0,00 -125.600,00 178.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343425 Uitb.werkzh.banden 500,00 3.000,00 0,00 3.500,00
PROG04 Beheer ruimte 4343426 Uitb.werkzh.dakleer 4.500,00 0,00 -1.000,00 3.500,00
PROG04 Beheer ruimte 4343427 Uitb.werkzh.grond 4.600,00 0,00 -1.600,00 3.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343430 Uitb.werkzh.vlakglas 3.800,00 0,00 -800,00 3.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343431 Uitb.werkzh.WeB 6.000,00 0,00 -700,00 5.300,00
PROG04 Beheer ruimte 4343499 Onderhoud diversen 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4343506 Bijdrage aan VVE 0,00 16.944,00 0,00 16.944,00
PROG04 Beheer ruimte 4343805 Advieskosten 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
PROG04 Beheer ruimte 4343808 Controlekosten 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
PROG04 Beheer ruimte 4424003 Bijdr gem.regelingen 80.584,00 50.944,00 0,00 131.528,00
PROG04 Beheer ruimte 8321002 Huur gebouwen -35.779,00 572,00 0,00 -35.207,00
PROG04 Beheer ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -50.000,00 12.500,00 -3.000,00 -40.500,00
PROG04 Beheer ruimte 8340020 Opbrengst papier -172.000,00 25.000,00 0,00 -147.000,00
PROG04 Beheer ruimte 8340021 Opbrengst metaal -6.500,00 1.500,00 0,00 -5.000,00
PROG04 Beheer ruimte 8340022 Opbrengst textiel -5.200,00 800,00 0,00 -4.400,00
PROG04 Beheer ruimte 8340024 Poortbijdr milieustr -60.000,00 5.000,00 0,00 -55.000,00
PROG04 Beheer ruimte 8600002 Beschik over voorz -252.039,00 46.400,00 0,00 -205.639,00

Totaal programma 4 343.649,00 -247.233,00



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

PROG05 Welzijn 4343401 Onderhoud gebouwen 10.150,00 2.360,00 0,00 12.510,00
PROG05 Welzijn 4343405 Uitbestede werkz.h. 53.996,00 14.500,00 -17.236,00 51.260,00
PROG05 Welzijn 4343501 Huur gebouwen 35.050,00 2.874,00 0,00 37.924,00
PROG05 Welzijn 4343607 Overige verzekering 4.800,00 0,00 -1.600,00 3.200,00
PROG05 Welzijn 4343805 Advieskosten 23.875,00 53.229,00 0,00 77.104,00
PROG05 Welzijn 4343810 Repr. / vergad.kstn 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PROG05 Welzijn 4423001 Verg verv leerlingen 165.000,00 0,00 -20.000,00 145.000,00
PROG05 Welzijn 4424001 Subs. (bdr. in kstn) 287.340,00 19.582,00 0,00 306.922,00
PROG05 Welzijn 4424002 Verg schoolbesturen 480.349,00 47.398,00 -1.419,00 526.328,00
PROG05 Welzijn 4425001 Subsidies 77.610,00 7.765,00 -47.398,00 37.977,00
PROG05 Welzijn 4425002 Ov inkomensoverdrach 94.649,00 0,00 -44.937,00 49.712,00
PROG05 Welzijn 4425005 Subsidies B2B 440.396,00 0,00 -9.954,00 430.442,00
PROG05 Welzijn 4622015 Aand.kstnpl. R&B 116.109,00 22.869,00 -22.869,00 116.109,00
PROG05 Welzijn 8321002 Huur gebouwen -3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
PROG05 Welzijn 8340008 Doorb.goed/dnst derd 0,00 0,00 -14.500,00 -14.500,00
PROG05 Welzijn 8340013 Overige baten -50.000,00 13.544,00 0,00 -36.456,00

Totaal programma 5 189.121,00 -179.913,00



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

PROG06 Burgers 4343405 Uitbestede werkz.h. 312.830,00 278.880,00 -282.880,00 308.830,00
PROG06 Burgers 4343499 Onderhoud diversen 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PROG06 Burgers 4343805 Advieskosten 0,00 4.542,00 0,00 4.542,00
PROG06 Burgers 4343808 Controlekosten 11.000,00 0,00 -5.000,00 6.000,00
PROG06 Burgers 4343812 Educatie inkoop 32.622,00 0,00 -26.622,00 6.000,00
PROG06 Burgers 4343899 Ov goed en dienst 22.500,00 0,00 -10.000,00 12.500,00
PROG06 Burgers 4421001 Subs. aan marktprod. 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00
PROG06 Burgers 4422001 Periodieke uitkering 3.517.322,00 693.243,00 -77.478,00 4.133.087,00
PROG06 Burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 246.990,00 14.365,00 0,00 261.355,00
PROG06 Burgers 4422004 Ov lstn soc voorz 246.114,00 57.036,00 -63.218,00 239.932,00
PROG06 Burgers 4423005 Uitvkstn. hhverz WMO 1.797.504,00 73.107,00 0,00 1.870.611,00
PROG06 Burgers 4423006 Verg. maaltijdvoorz. 17.000,00 0,00 -2.500,00 14.500,00
PROG06 Burgers 4424003 Bijdr gem.regelingen 3.624.856,00 0,00 -16.807,00 3.608.049,00
PROG06 Burgers 8411007 Rijksuitkering WWB -3.073.686,00 134.446,00 -675.255,00 -3.614.495,00
PROG06 Burgers 8411009 Rijksuitk. soc.wetg -3.734.942,00 94.366,00 0,00 -3.640.576,00
PROG06 Burgers 8411011 Rksuitk.wetg budgetd -263.023,00 22.489,00 -38.770,00 -279.304,00
PROG06 Burgers 8421001 Verhaal per. bijst. -1.000,00 4.500,00 0,00 3.500,00
PROG06 Burgers 8421002 Gecedeerde inkomsten -26.500,00 22.508,00 -205.000,00 -208.992,00
PROG06 Burgers 8421004 Rente len. soc.wetg. -8.800,00 0,00 -1.200,00 -10.000,00
PROG06 Burgers 8421005 Aflos len. soc.wetg -9.000,00 6.609,00 -24.621,00 -27.012,00
PROG06 Burgers 8421006 Ov ontv. soc.wetg -160.000,00 160.000,00 0,00 0,00

Totaal programma 6 1.569.091,00 -1.433.351,00



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

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 751.565,67 482.450,00 0,00 1.234.015,67
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4600001 Toevoeging reserves 1.895.044,00 0,00 -3.000,00 1.892.044,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4610001 Doorb kap.lstn afsch 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4610003 Doorb kap.lstn rente 0,00 0,00 -107.500,00 -107.500,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4622001 Aandeel kpl algemeen 102.412,26 1.555,00 0,00 103.967,26
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8322001 Pachten en erfpacht -9.135,00 0,00 -4.300,00 -13.435,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8340013 Overige baten 0,00 0,00 -41.500,00 -41.500,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -19.078.133,00 0,00 -400.219,00 -19.478.352,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411002 Alg uitk. voorg jrn 0,00 0,00 -93.000,00 -93.000,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -5.571.051,00 0,00 -25.000,00 -5.596.051,00

Totaal algemene dekkingsmiddelen 484.005,00 -774.519,00

Totaal exploitatie 2.801.410,00 -2.801.410,00



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

KSTPL Kostenplaatsen 4110105 Sal. ambtenaren 7.292.801,00 0,00 -18.750,00 7.274.051,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110106 Sal. voorm. pers. 35.600,00 36.410,00 0,00 72.010,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110108 Sal. stagaires 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110113 Sal. babsen 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110199 Overige salariskstn 5.000,00 0,00 -45.000,00 -40.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110211 Ind. beloningsdiff. 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 4210003 Rente financ.tekort 488.210,58 0,00 -107.500,00 380.710,58
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 4.560.798,19 0,00 -100.000,00 4.460.798,19
KSTPL Kostenplaatsen 4343898 Ind. bel.diff natura 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 4343899 Ov goed en dienst 16.000,00 0,00 -16.000,00 0,00
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -6.523.610,25 207.500,00 0,00 -6.316.110,25
KSTPL Kostenplaatsen 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -897.221,00 10.000,00 -36.410,00 -923.631,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622002 Doorb.hulpk.pl -7.298.801,00 24.750,00 0,00 -7.274.051,00

Totaal kostenplaatsen 323.660,00 -323.660,00



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

Kredieten 

K04070015 Aanschaf modules TimEnterpise 4333246 Software 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
K05110118 Nieuwbouw De Vonder 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00
K05110118 Nieuwbouw De Vonder 4333216 Div kstn kapitaalw. 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
K05110118 Nieuwbouw De Vonder 4333232 Advieskosten 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
K05110119 Nieuwbouw Kameleon 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00 -1.520.000,00 -1.520.000,00
K05110119 Nieuwbouw Kameleon 4333216 Div kstn kapitaalw. 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
K05110119 Nieuwbouw Kameleon 4333232 Advieskosten 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
K05110121 Gymzaal de Vonder 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00 -774.000,00 -774.000,00
K05110125 Nieuwbouw De Vonder, bouw 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 1.919.700,00 0,00 1.919.700,00
K05110125 Nieuwbouw De Vonder, bouw 4333211 Verharding 0,00 65.700,00 0,00 65.700,00
K05110126 Nieuwbouw De Vonder, staartkosten 4333250 Staartkosten dir. 0,00 429.600,00 0,00 429.600,00
K05110126 Nieuwbouw De Vonder, staartkosten 4333251 Staartkosten overig. 0,00 337.600,00 0,00 337.600,00
K05110127 Nieuwbouw De Vonder, VAT-kosten 4333226 Voorb. en toezicht 0,00 173.000,00 0,00 173.000,00
K05110127 Nieuwbouw De Vonder, VAT-kosten 4333232 Advieskosten 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
K05110128 Nieuwbouw De Vonder, sloop en tijd.huisv 4333252 Sloopkosten nieuwb. 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00
K05110128 Nieuwbouw De Vonder, sloop en tijd.huisv 4333253 Tijd.voorz.nieuwbouw 0,00 202.400,00 0,00 202.400,00
K05110130 Nieuwbouw Kameleon, bouw 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 984.000,00 0,00 984.000,00
K05110130 Nieuwbouw Kameleon, bouw 4333211 Verharding 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00
K05110131 Nieuwbouw Kameleon, staartkosten 4333250 Staartkosten dir. 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00
K05110131 Nieuwbouw Kameleon, staartkosten 4333251 Staartkosten overig. 0,00 163.500,00 0,00 163.500,00
K05110132 Nieuwbouw Kameleon, VAT-kosten 4333226 Voorb. en toezicht 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00
K05110132 Nieuwbouw Kameleon, VAT-kosten 4333232 Advieskosten 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
K05110133 Nieuwbouw Kameleon, sloop en tijd.huisv 4333252 Sloopkosten nieuwb. 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
K05110133 Nieuwbouw Kameleon, sloop en tijd.huisv 4333253 Tijd.voorz.nieuwbouw 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00
K07030024 Herinrichten Oude Centrumstraten 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 0,00 -35.000,00 -35.000,00
K07030024 Herinrichten Oude Centrumstraten 4333225 Rioleringswerken 0,00 123.310,00 0,00 123.310,00
K07080068 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2009 4333208 Onderhoud gebouwen 0,00 0,00 -65.028,00 -65.028,00
K07080069 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2010 4333208 Onderhoud gebouwen 0,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00
K07080072 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2011 4333208 Onderhoud gebouwen 0,00 0,00 -70.250,00 -70.250,00
K07080075 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2013 4333208 Onderhoud gebouwen 0,00 0,00 -75.000,00 -75.000,00
K07090025 Voorbereidingskrediet de Haspel 4333208 Onderhoud gebouwen 198.000,00 0,00 -158.000,00 40.000,00
K07090025 Voorbereidingskrediet de Haspel 4333231 1% Regeling 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00
K07990042 Infraplan vervanging riolering 2011 4333225 Rioleringswerken 0,00 0,00 -30.800,00 -30.800,00
K07990049 Reconstructie den Brem/Akkerwinde 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00



K07990050 Riolering den Brem/Akkerwinde 4333225 Rioleringswerken 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
K07990052 Infraplan Riolering 2012 4333225 Rioleringswerken 0,00 0,00 -115.000,00 -115.000,00
K07990056 Aanleg afkoppelvoorz.2012 4333225 Rioleringswerken 0,00 0,00 -67.000,00 -67.000,00
K07990067 Infraplan vervanging riolering 2013 4333225 Rioleringswerken 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
K07990071 Infraplan aanleg afkoppelvoorz. 2013 4333225 Rioleringswerken 0,00 0,00 -400.000,00 -400.000,00
K07990072 Infraplan wegen 2014 4333212 Wegenbouwk werken 297.000,00 0,00 -236.000,00 61.000,00
K07990077 Infraplan aanleg afkoppelvoorz. 2014 4333225 Rioleringswerken 396.000,00 0,00 -19.510,00 376.490,00
K07990080 Tilburgseweg Centrum wegen 4333212 Wegenbouwk werken 483.030,00 0,00 -452.000,00 31.030,00
K07990082 Voorber.kstn (2014) van Haestrechtstraat 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
K07990083 Voorber.kstn (2014) Gagel 1 (noord) 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
K07990084 Voorber.kstn (2014) Eikenlaan 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
K07990085 Peppelgaard/Beukengaard wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 452.000,00 0,00 452.000,00
K07990086 Peppelgaard/Beukengaard riool 4333225 Rioleringswerken 0,00 319.000,00 0,00 319.000,00

Totaal kredieten 6.506.810,00 -6.892.588,00

Reserves en voorzieningen 

62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 880.729,00 5.000,00 0,00 885.729,00
62227 reserve egalisatie tarieven riolering 4600003 Beschikking reserves 109.545,00 20.000,00 0,00 129.545,00
81105 voorziening afvalstoffenheffing 4600004 Beschikking voorz. 252.039,00 0,00 -46.400,00 205.639,00

Totaal reserves en voorzieningen 25.000,00 -46.400,00
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Toelichting op de 13e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2014 
 
In deze 13e wijziging van de begroting 2014 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie 
Bestuursrapportage 2014 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 13e begrotingswijziging is een voordeel van € 482.450,00,00 dat als volgt per programma 
is opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1 40.910,00   N 
Uitkomst programma 2 8.240,00  N 
Uitkomst programma 3 0,00   
Uitkomst programma 4 96.416,00  N  
Uitkomst programma 5 9.208,00  N 
Uitkomst programma 6 135.740,00  N 
Sub-totaal  290.514,00  N 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    772.964,00  V 
Uitkomst begrotingswijziging       482.450,00 V 
 
Programma 1 
 
Bestuursorganen (B&W) 
 
Bestuursorganen, ondersteuning 
Een voormalig personeelslid heeft een WW-uitkering aangevraagd. De gemeente Goirle moet deze ww-lasten 
vergoeden aan het UWV. De kosten voor 2014 bedragen € 36.410,00. Het budget dient met dit bedrag 
verhoogd te worden.  
 
Communicatie en voorlichting 
 
Promotie en representatie 
De kosten van de huldiging van Ireen Wüst zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. Het budget van  
€ 15.000,00 was niet toereikend en dient met € 8.700,00 verhoogd te worden. 
 
Personeel- en salarisadministratie 
 
Personeels - en salarisadministratie 
In 2013 is besloten om de personeels- en salarisadministratie onder te brengen bij de gemeente Oisterwijk. De 
begroting 2014 moet hiervoor aangepast worden. De jaarlijks te betalen vergoeding bedraagt circa  
€ 18.750,00. Hiertegenover staat een voordeel vanwege vrijval de  budget salarissen.  
 
Informatie en automatisering 
 
Automatisering 
Vanwege het regelen van een back-up mogelijkheid van de beveiligde Gemnet-verbinding is er € 6.100,00 extra 
budget nodig.  
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De licenties van de scanner voor post en facturen dient uitgebreid te worden. Hiervoor is een eenmalig budget 
nodig van € 10.100,00. Daarnaast is jaarlijks circa € 1.550,00 nodig voor licenties. Het budget dient 
verhoogd te worden in totaal met € 11.650,00. 
 
Huisvesting gemeentelijk apparaat  
 
Exploitatie gemeentehuis 
De raming voor het verbruik van gas kan worden verlaagd vanwege de afrekening van het gebruik over 2013 
hetgeen betekent dat ook het voorschot voor 2014 is aangepast. 
Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het lagere verbruik vanwege de zeer zachte winter  
2013/2014. 
 
Budgetcyclus  
 
Uitvoering financieel beheer 
De controlekosten voor 2014 zijn geraamd op € 39.585,00. 
Vanwege het nieuwe contract voor de werkzaamheden van de accountant wordt het budget voor 2014 
verlaagd met € 6.000,00. 
 
Resumé programma 1: 
Eenmalige personeelslasten (WW)    €  36.410,00 N 
Kosten huldiging Ireen Wüst    €    8.700,00 N 
Back-up beveiligde gem-net      €   6.100,00 N 
Licenties scanner voor post en facturen    €  11.650,00 N 
Lager kosten verbruik gas gemeentehuis    €  23.000,00 V 
Lagere controlekosten      €    6.000,00 V  
Overige mutaties minder dan € 5.000,00   €    7.050,00 N 
Totaal budgettair resultaat programma 1   €  40.910,00 N 
 
Programma 2  Openbare orde en veiligheid  
 
Veiligheid 
 
Rampenbestrijding  
De inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en het bijbehorende besluit per 1 oktober 2010 maakt dat de 
aanpak en de structuur van de crisisbeheersing in Nederland wezenlijk gewijzigd zijn.  Zo zijn er opkomsttijden 
voor diverse functies bepaald, is een lokaal Team Bevolkingszorg in het leven geroepen en zijn diverse 
gemeentelijke processen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant heeft als regionale uitwerking hiervan in maart 2012 het Regionaal Crisisplan (RCP) 
vastgesteld. Dit RCP stelt basiseisen die kleinere gemeenten niet meer alleen kunnen waarmaken. De 
gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken in toenemende mate en op diverse terreinen steeds 
intensiever samen, ook op het vlak van de crisisbeheersing. Op dit moment kunnen de drie gemeenten 
afzonderlijk niet aan de basisvereisten die het RCP aan de crisisbeheersing stelt voldoen. Om het vereiste 
niveau te bereiken, moet er intensiever samengewerkt worden dan nu het geval is. Daarnaast zal er om de 
vereiste opkomsttijden te kunnen halen, gewerkt moeten worden met piketregelingen.  
Voor 2014 wordt rekening gehouden met een budget van € 8.240,00. 
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Resumé programma 1: 
Piketvergoeding     € 8.240,00 N 
 
Programma 4 
 
Cultuurhistorie  
 
Monumenten  
Aan de Stichting Akkermolens wordt een extra bijdrage verstrekt voor het onderhoud van de molens.  
Omdat daar in de begroting geen budget voor was geraamd wordt in deze begrotingswijziging dat hogere bedrag 
meegenomen. 
 
Vergunningverlening  
 
Vergunning verlening milieu 
In de decembercirculaire 2013 heeft het Rijk een taakmutatie gemeld voor de overdracht van de provinciale 
taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de gemeente. De gemeente 
Goirle heeft deze taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant.  De raming hiervoor wordt 
verhoogd met € 50.944,00. 
 
Handhaving 
 
Handhaving openbare ruimte  
 

a. Drank en Horeca wet  
De  nieuwe DHW is in werking getreden per 1/1/2013. Daarmee hebben de gemeenten er een aantal verplichte 
taken bij gekregen, overigens zonder dat daar extra middelen tegenover staan. 2013 was een overgangsjaar, 
waarin gemeenten zich konden voorbereiden, regelgeving konden aanpassen en toezicht konden organiseren. 
Dat toezicht heeft Goirle samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk geregeld en dit is inmiddels ook gestart. 
Een voorstel over BOA-toezicht lag voor aan de Raad. Maar is door de commissie vooruit geschoven, daarbij is 
door de commissie. de suggestie gedaan dit onderdeel van het voorstel in de Burap op te nemen. Voorzien wordt 
in 2014 in 230 uur BOA-toezicht DHW. Dat staat voor  €6.900,00 
 

b. Opbrengsten parkeerboetes 
De raming in de begroting voor parkeerboetes is geraamd in de primaire begroting op € 50.000,00. 
Vanwege de afrekening van parkeerboetes over 2013 en de te verwachten opbrengsten in 2014 wordt de 
raming verlaagd met € 12.500,00. 
 
Riolering  
 
Vrij verval riolering  
 
De kosten voor de werkzaamheden  door Diamant voor het onderdeel zijn  € 20.000,00 hoger dan waarmee in 
de begroting 2014 rekening was gehouden. 
De meeruitgaven bij het product riolering komen ten laste van de reserve tarieven riolering. 
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Resumé programma 4: 
Bijdrage aan de Stichting Akkermolens   €  18.000,00 N 
Bijdrage OMWB     €  50.944,00 N 
Handhaving drank- en horecawet    €   6.900,00  N 
Lagere opbrengst parkeerboetes    €  12.500,00 N 
Hoger budget riolering    €  20.000,00 N 
Overige mutaties     €   11.928,00 V 
Totaal budgettair nadeel programma 4  €  96.416,00 N 
 
Programma 5  Welzijn 
 
Maatschappelijke ondersteuning  
 
WMO diversen  
Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de 
mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 
in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd. Het is de bedoeling dat met deze middelen 
een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt 
gerealiseerd. Gemeenten kunnen – rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de 
aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen prioriteiten stellen. Voor gemeente Goirle is dit voor 2014 een 
incidenteel budget van € 7.765,00. 
 
Vorming en educatie 
In de begroting 2014 is aan rijksmiddelen participatiebudget Educatie een bedrag van € 94.649,00 
opgenomen. Er dient een correctie plaats te vinden van € 44.937,00 omdat het rijksbudget is verlaagd. 
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 
Decentralisatie uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Zoals al eerder door de VNG werd aangegeven is het budget voor de invoeringskosten van de decentralisatie 
van de jeugdzorg voor 2014 verhoogd met € 53.229,00. De algemene uitkering is hiervoor verhoogd en 
daartegenover staan op deze post de te verwachten uitgaven. 
 
Leerlingenvervoer  
 
Leerlingenvervoer 
Er is, na een aanbesteding met regiogemeenten, een nieuw contract gesloten voor het leerlingenvervoer. De 
lasten verbonden aan dit contract zijn lager. De raming kan met € 20.000,00 verlaagd worden.  
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Resumé programma 5 
Budget mantelzorg     €   7.765,00  N 
Verlaging participatiebudget   €  44.937,00 V 
Budget transitie jeugdzorg    €  53.229,00 N 
Lagere budget leerlingenvervoer    €  20.000,00 V 
Overige mutaties     €    5.265,00 V 
Totaal budgettair resultaat programma 5:  €    9.208,00 N 
 
Programma 6 Burgers 
 
WWB-Inkomen  
 
Bijstand besluit zelfstandigen  
Het budget dat we krijgen van het rijk voor het bijstandsbesluit zelfstandigen budgetdeel is verlaagd naar  
€ 534,00. In de begroting 2014 staat een bedrag van € 23.023,00 en derhalve dient de raming verlaagd te 
worden met € 22.489,00. 
 
WWB-Werk 
 
Participatiebudget SZW. 
Het participatiebudget 2014 is verlaagd naar € 32.527,00 terwijl in de begroting er een bedrag stond van 
€ 77.464,00. De raming wordt verlaagd met € 44.937,00. 
Tegenover deze verlaging staat een verlaging op programma 5 voor het onderdeel educatie tot hetzelfde bedrag. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Budget huishoudelijke verzorging  
De integratie uitkering in de algemene uitkering voor het onderdeel wmo is verhoogd met € 73.107,00. 
Dit hogere bedrag wordt toegevoegd aan het budget huishoudelijke verzorging. 
 
Resumé programma 6 
Rijksbijdrage bijstand zelfstandigen  €   22.489,00 N 
Participatiebudget    €   44.937,00 N 
Huishoudelijke verzorging    €   73.107,00 N 
Overige mutaties    €     4.793,00 V 
Totaal budgettair resultaat   € 135.740,00 N 
 
Programma algemene dekkingsmiddelen  
 
Beleggingen liquiditeiten  
 
Bestemmingsreserves  toevoegingen/onttrekkingen  
 
In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2014 vinden de volgende 
mutaties plaats in de reserves: 
 
De mutaties in de reserves hebben betrekking op : 
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• de beschikking over de reserve riolering ad €  20.000,00 vanwege de aanpassing van de 
ramingen bij het product Riolering; 

• een beschikking over de beschikking over de AWR ad € 5.000,00 voor een extra budget voor 
speelplaatsenvoorzieningen conform het raadsbesluit van 2014. 

 
Gemeentefondsuitkering 
 
De algemene uitkering in 2014 is € 400.219 hoger vanwege: 
 
a. Het effect van de decembercirculaire 
 
In de decembercirculaire 2013 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld, die 
leiden tot een verlaging van de algemene uitkering met € 78.278,00. 
 
In de decembercirculaire 2013 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 staan vermeld. Deze zogenaamde taakmutaties zijn budgettair neutraal voor de begroting. 
Corresponderende uitgavenposten in de begroting dienen te worden verhoogd/verlaagd. 
 

Taakmutaties gemeentefonds  2014 
1 Armoede en schuldenbeleid 45.829 
2 Prov. Taken VTH 50.944 
  Totaal taakmutaties 96.773 

 
In de decembercirculaire 2013 heeft het Rijk een taakmutatie gemeld voor de overdracht van de provinciale 
taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de gemeente. De gemeente 
Goirle heeft deze taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant. Daarnaast wordt geld 
beschikbaar gesteld voor intensiveren van het armoede- en schuldenbeleid. 
 
Per saldo bedraagt het positieve effect van de decembercirculaire voor 2014 € 96.773,00 - € 78.278,00= 
€ 18.495,00. 
 
b. Het effect van de meicirculaire 
 
De uitkeringsfactor daalt voor alle jaren als gevolg van bijstelling van de landelijke hoeveelheden maatstaven. 
Voor de gemeente Goirle geeft dit voor 2014 een nadeel van € 39.480,00,00. Doordat onze eigen hoeveelheid 
bijstandsgerechtigden meer dan gemiddeld is gestegen en de WOZ-waarden een stuk lager uitvallen dan eerder 
geraamd geeft dit voor 2014 echter een positief hoeveelheidsverschil van € 339.540,00. Dit zijn beiden 
algemene mutaties die voor 2014 per saldo € 300.060,00 extra algemene uitkering opleveren. 
 
In de meicirculaire 2014 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 
staan vermeld. 
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Taakmutaties gemeentefonds mei 14 2014 
1 Integratie-uitkering WMO                                    * 73.107 
2 D.U. invoeringsk. decentralisatie jeugdzorg          * 53.229 
3 DU Centrum Jeugd en Gezin                                 * 2.346 
4 Mantelzorg                                                          * 7.765 
5 Verkenning Informatievoorz. Sociaal Domein -13.160 
6 Maatregelen Wet Werk en Bijstand                      * 4.542 
7 E-overheid -6.165 
  Totaal taakmutaties 121.664 

 
Op punt 5 en 7 na zijn deze bedragen budgettair neutraal verwerkt in de Burap.  
 
Ad 1 Integratie-uitkering Wmo 
Jaarlijks worden de hoeveelheden maatstaven van deze integratie-uitkering geactualiseerd. Dit geeft voor 
gemeente Goirle voor 2014 een voordeel van € 73.107,00.  
 
Ad 2  D.U. invoeringsk. decentralisatie jeugdzorg 
Zoals al eerder door de VNG werd aangegeven is het budget voor de invoeringskosten van de decentralisatie 
van de jeugdzorg voor 2014 verhoogd. Voor gemeente Goirle is dit een incidenteel voordeel van € 53.229,00. 
 
Ad 3 D.U. Centra voor Jeugd en Gezin 
Het macrobedrag is hetzelfde gebleven maar de verdeling is wel aangepast. Voor de gemeente Goirle is dit m.i.v. 
2014 een structurele toevoeging aan het budget van € 2.346,00. 
 
Ad 4 Mantelzorg 
Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de 
mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 
in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd. Het is de bedoeling dat met deze middelen 
een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt 
gerealiseerd. Gemeenten kunnen – rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de 
aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen prioriteiten stellen. Voor gemeente Goirle is dit voor 2014 een 
incidenteel budget van € 7.765,00. 
 
Ad 5 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein 
Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten bij hun ICT-voorzieningen in het sociaal domein wordt in 
2014 incidenteel een bedrag overgeheveld van de algemene uitkering naar de begroting van BZK (VISD: 
Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein). Voor gemeente Goirle betekent deze uitname voor 2014 een 
incidenteel nadeel van € 13.160,00. Deze mutatie kan niet budgettair neutraal worden verwerkt.  
 
Ad 6 Wet Maatregelen Wet Werk en bijstand 
Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele sociale 
zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW een toevoeging gedaan aan de algemene uitkering. Het 
wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2015. 
Voor gemeente Goirle betekent dit voor 2014 een eenmalig budget van € 4.542,00. 
 
Ad 7 E-overheid 
De huidige facturen aan gemeenten voor verstrekkingen van gegevens uit het Handelsregister en uit het 
Kadaster worden vervangen door een vermindering van de algemene uitkering met € 4,3 miljoen. In verband 
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met de aansluiting van gemeenten op MijnOverheid wordt voor de exploitatie door het Rijk € 0,5 miljoen uit de 
algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van BZK. Voor de gemeente Goirle betekenen deze 
onttrekkingen vanaf 2014 een structurele vermindering van de algemene uitkering van ruim € 6.000,00. Er 
wordt nader onderzocht in hoeverre deze mutatie budgettair neutraal verwerkt kan worden. In afwachting 
hiervan is deze mutatie als last genomen in de begroting. 
 
Per saldo bedraagt het positieve effect van de meicirculaire voor 2014 € 300.060,00 + € 121.664,00= 
€ 421.724,00. 
 
c. Voorgaande jaren 
Voor de voorgaande jaren tot en met 2013 geeft de meicirculaire een voordeel van € 93.000,00.  
 
Totaal effect algemene uitkering : 
a. Effect decembercirculaire  € 18.495,00 V 
b. Effect meicirculaire   € 421.724,00 V 
c. Effect meicirculaire voorgaande jaren  € 93.000,00 V 
Totaal verhoging algemene uitkering  € 533.219,00 V 
 
Bij het raadsbesluit van   is reeds rekening gehouden met een hogere algemene uitkering van € 40.000,00 in 
het kader van het armoedebeleid zodat per saldo nu wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage in totaal 
van € 493.219,00. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Beleidsveranderingen  
Voor een nadere toelichting zie de tekst bij de kostenplaats rente en afschrijvingen. 
Totaal wordt een voordeel becijferd van € 100.000,00 voor  minder afschrijvingslasten en € 107.500,00 
voor minder rentekosten. 
 
Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen  
In 2013 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 € 41.500,00 komt daarmee te vervallen. 
 
Resumé programma algemene dekkingsmiddelen  
 
Beschikking over reserves     €     25.000,00 V 
Algemene uitkering 2014     €   400.219,00 V 
Algemene uitkering voorgaande jaren    €     93.000,00 V 
Rente en afschrijvingen      €   207.500,00 V 
Incidentele bate      €     41.500,00 V 
Overige mutaties      €       5.745,00 V 
Totaal budgettair resultaat programma alg.   €  772.964,00 V 
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Kostenplaatsen 
 
Rente en afschrijvingen  
 
Rente en afschrijvingen 
De rente op de kapitaalmarkt (looptijd >1 jaar) laat nog steeds een dalende trend zien. In de begroting 2014 is 
rekening gehouden met een rekenrente van 3,75%. Rekening houdend met de lagere actuele rente voor 2014 
een verwacht rentevoordeel op van € 107.500,00. 
 
De te verwachtte werkelijke kapitaaluitgaven blijven  achter op de begrote kapitaaluitgaven. Deze 
onderuitputting levert in 2014 een verwacht voordeel op van € 100.000,00 aan afschrijvingslasten. 
 
Totaal voordeel rente en afschrijvingen    €         207.500,00 
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Kredieten  
 
De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:  
 
Aanschaf modules Tim Enterprise  
Vanwege een aanpassing in deze module en de implementatie hiervan dit ket krediet verhoogd te worden met  
€ 6.500,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Het totale krediet ad € 2.651.000,00 wordt op dit projectnummer verlaagd. 
 
Nieuwbouw de Kameleon  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten.  Het totale krediet ad € 1.720.000,00 wordt op dit projectnummer verlaagd 
 
Gymzaal de Vonder  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt dit krediet meegenomen in de splitsing van 
het totale krediet van de school en de gymzaal. 
Het totale krediet ad € 774.000,00 wordt verlaagd. 
 
Nieuwbouw de Vonder, bouw 
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de bouw van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een krediet van  
€ 1.985.400,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder, staartkosten 
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de staartkosten wordt rekening gehouden met een krediet van € 767.200,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder , VAT-kosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de VAT-kosten wordt rekening gehouden met een krediet van € 343.000,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder, sloop en tijdelijke huisvesting  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de sloop en de tijdelijke kosten wordt rekening gehouden wordt rekening gehouden met een 
krediet van € 329.400,00. 
 
Nieuwbouw Kameleon, bouw 
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de bouw van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een krediet van  
€ 1.023.000,00. 
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Nieuwbouw Kameleon, staartkosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de staartkosten van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een krediet van  
€ 371.500,00. 
 
Nieuwbouw kameleon, VAT-kosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de VAT-kosten van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een krediet van  
€ 213.000,00. 
 
Nieuwbouw Kameleon, sloop en tijdelijke huisvesting  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet uitgesplitst in een viertal 
kredieten. Voor de sloop en de tijdelijke huisvesting wordt rekening gehouden met een krediet van  
€ 112.500,00. 
 
Herinrichten Oude centrumstraten  
De meerkosten voor het project Den Brem/Akkerwinde wordt voor het onderdeel wegen gedekt uit de minder 
kosten voor de wegen Oude Centrumstraten. De raming wordt verlaagd hiervoor met € 35.000,00. 
Voor het onderdeel riolering Oude Centrumstraten dient het investeringsbedrag verhoogd te worden met  
€ 123.310,00. 
Die hogere kosten worden gedekt door andere kredieten te verlagen en dat betreft de volgende kredieten : 
Infraplan riolering 2011 met     € 30.800,00 
Aanleg afkoppelvoorzieningen 2012 met    € 67.000,00 
Infraplan aanleg afkoppelvoorzieningen met   €   6.000,00 
Infraplan aanleg afkoppelvoorzieningen met   € 19.510,00 
 
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen 2009 
In verband met een kritische beschouwing van dit krediet omdat de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
negatief dreigt te geraken wordt het krediet verlaagd met € 65.028,00 
 
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen 2010 
In verband met een kritische beschouwing van dit krediet omdat de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
negatief dreigt te geraken wordt het krediet verlaagd met € 22.000,00 
 
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen 2011 
In verband met een kritische beschouwing van dit krediet omdat de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
negatief dreigt te geraken wordt het krediet verlaagd met € 70.250,00 
 
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen 2013 
In verband met een kritische beschouwing van dit krediet omdat de reserve onderhoud gemeentegebouwen 
negatief dreigt te geraken wordt het krediet verlaagd met € 75.000,00 
 
Voorbereidingskrediet de haspel 
In het activiteitenplan 2013 is een voorbereidingskrediet gevoteerd van € 200.000,00 voor nieuwbouw van de 
Haspel. De investering werd geactiveerd en er werd uitgegaan van  een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 
Omdat er niet is gekozen voor nieuwbouw maar voor het instandhouden van deze sporthal wordt het 
voorbereidingskrediet verlaagd van € 200.000,00 naar € 40.000,00 zodat er een krediet beschikbaar blijft 
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voor een onderzoek wat er dient te gebeuren om deze sporthal de komende 10 jaar nog veilig te kunnen 
exploiteren. 
 
Infraplan riolering 2011 
Dit krediet wordt verlaagd met € 30.800,00,00 ten gunste van het rioleringskrediet Oude Centrumstraten. 
 
Reconstructie den Brem/Akkerwinde  
De meerkosten voor het project den Brem/Akkerwinde worden gedekt uit de minder kosten voor wegen voor de 
oude Centrumstraten. 
 
Riolering den Brem/Akkerwinden  
De meerkosten voor het project den Brem/Akkerwinde onderdeel riolering worden gedekt uit het Infraplan 
riolering 2012. 
 
Infraplan riolering 2012 
De meerkosten voor het project den Brem/Akkerwinde onderdeel riolering worden gedekt uit het Infraplan 
riolering 2012. Het krediet voor Infraplan riolering 2012 wordt daarom verlaagd met € 115.000,00. 
 
Aanleg afkoppelvoorzieningen 2012 
Dit krediet wordt verlaagd met € 67.000,00 ten gunste van het project riolering Oude Centrumstraten. 
 
Infraplan vervanging riolering 2013 
De verhoging van de raming heeft betrekking op enerzijds een correctie omdat ten behoeve van het project 
Tilburgseweg centrum riolering € 129.000,00 is geraamd ten laste van het Infraplan riolering 2013 terwijl dat 
dat ten laste van de aanleg van afkoppelvoorzieningen diende te komen. 
Anderzijds wordt € 54.000,00 van dit krediet benut voor de invulling van de ramingen van het project 
Peppelgaard/Beulengaard. 
 
Infraplan aanleg afkoppelvoorzieningen 2013 
Het bedrag van € 400.000,00 wordt ingevuld voor de volgende projecten : 

• Project Tilburgseweg Centrum ad ad €  129.000,00 
• Project Peppelgaard/Beukengaard ad  € 265.000,00; 
• Project riolering Oude centrumstraten ad € 6.000,00. 

 
Infraplan wegen 2014 
Het beschikbaar gestelde krediet van € 300.000,00 voor infraplan wegen heeft betrekking op uitsluitend 
voorbereidingskosten van diverse projecten. 
Een gedeelte van dit voorbereidingskrediet wordt gesplitst naar een 3-tal projecten en wel: 

• Voorbereidingskosten(2014) van Haestrechtstraat ad € 111.000,00; 
• Voorbereidingskosten (2014) Gagel 1 (noord) ad € 99.000,00; 
• Voorbereidingskosten (2014) Eikenlaan ad € 26.000,00. 

Totaal wordt dit krediet verlaagd met € 236.000,00. 
 
Infraplan aanleg afkoppelvoorzieningen 2014 
Van dit krediet wordt € 19.510,00 aangewend voor de verhoging avn het krediet voor de riolering bij de Oude 
Centrumstraten. 
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Tilburgseweg centrum wegen 
Abusievelijk is bij het Financiële Tussengerecht 2013 € 452.000,00 geraamd bij het krediet Tilburgseweg 
wegen vanuit het Infraplan 2013. 
Dit moet echter zijn het project Peppelgaard/Beulengaard. 
In deze wijziging van de begroting wordt het bedrag verlaagd bij dit project. 
 
Voorbereidingskosten(2014) van Haestrechtstraat  
Het voorbereidingskrediet ad € 300.000,00 voor 2014 infraplan 2014 wordt voor een groot gedeelte 
toegewezen naar een drietal projecten. 
Voor de voorbereidingskosten van de van Haestrechtstrasat wordt een voorbereidingskrediet geraamd van  
€ 111.000,00. 
 
Voorbereidingskosten (2014) Gagel 1 (noord) 
Het voorbereidingskrediet ad € 300.000,00 voor 2014 infraplan 2014 wordt voor een groot gedeelte 
toegewezen naar een drietal projecten. 
Voor de voorbereidingskosten van de Gagel (noord)  wordt een voorbereidingskrediet geraamd van  
€ 99.000,00. 
 
Voorbereidingskosten (2014) Eikenlaan 
Het voorbereidingskrediet ad € 300.000,00 voor 2014 infraplan 2014 wordt voor een groot gedeelte 
toegewezen naar een drietal projecten. 
Voor de voorbereidingskosten van de Eikenlaan wordt een voorbereidingskrediet geraamd van  
€ 26.000,00. 
 
Peppelgaard/Beukengaard wegen 
Abusievelijk is bij het Financiële Tussengerecht 2013 € 452.000,00 geraamd bij het krediet Tilburgseweg 
wegen vanuit het Infraplan 2013. 
Dit moet echter zijn het project peppelgaard/Beulengaard. 
In deze wijziging van de begroting wordt het bedrag van € 452.000,00 geraamd bij dit project. 
 
Peppelgaard/Beukengaard riool 
Voor de werkzaamheden Peppelgaard/Beukengaard riolering is een krediet nodig van € 319.000,00. 
Dit krediet komt beschikbaar uit het krediet Infraplan 2013 riolering voor € 54.000,00 en het andere gedeelte 
komt uit het Infraplan 2014 riolering onderdeel afkoppelvoorzieningen voor € 265.000,00. 
 
Reserves en voorzieningen  
 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op bladzijde 9 bij bestemmingsreserves. 
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