
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2015 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 9 december 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 

PROG04 Beheer ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 0,00 0,00 -453.259,00 -453.259,00
PROG04 Beheer ruimte 4343409 Uitbst.werz Diamant 0,00 0,00 -4.600,00 -4.600,00
PROG04 Beheer ruimte 4343411 Dag. beh. en onderh. 0,00 166.500,00 0,00 166.500,00
PROG04 Beheer ruimte 4343413 Groot onderhoud 0,00 354.791,00 0,00 354.791,00
PROG04 Beheer ruimte 4343899 Ov goed en dienst 0,00 0,00 -29.022,00 -29.022,00
PROG04 Beheer ruimte 4610001 Doorb kap.lstn afsch 47.580,00 0,00 -17.760,00 29.820,00
PROG04 Beheer ruimte 4610003 Doorb kap.lstn rente 44.606,00 0,00 -16.650,00 27.956,00

Totaal exploitatie 521.291,00 -521.291,00



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

KSTPL Kostenplaatsen 4210003 Rente financ.tekort -33.291,00 0,00 -16.650,00 -49.941,00
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 635.233,00 0,00 -17.760,00 617.473,00
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -601.942,00 34.410,00 0,00 -567.532,00

Totaal kostenplaatsen  34.410,00 -34.410,00



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

K07990088 Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015 4333212 Wegenbouwk werken 880.605,00 0,00 -439.560,00 441.045,00
K07990088 Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015 4333231 1% Regeling 8.895,00 0,00 -4.440,00 4.455,00

Totaal kredieten 0,00 -444.000,00



Toelichting op de 5e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2015. 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 9 december om: 
 
a. het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen voor de periode tot en met 2018 en daarmee de strategie 

voor het wegbeheer te wijzigen met minder nadruk op vervanging en meer nadruk op groot onderhoud. 
b. De meerkosten voor groot onderhoud tot en met 2018 op de volgende wijze te dekken: 

1. door de huidige kwaliteit van onverharde-en halverharde wegen tot 2019 te handhaven en  
2. door het groot onderhoud van elementenverhardingen tot 2019 te temporiseren. 

c. De begroting van 2015 te wijzigen voor de post ‘wegen’ in: 
Vervangingen  € 1.073.000,00 
Dit betreft het aframen van het investeringsbudget naar € 1.073.000,00. 
 
Daarnaast wordt in de begroting, in de exploitatie het budget verhoogd en wordt de volgende raming 
meegenomen. 

 
Dagelijks onderhoud €    230.000,00 
Groot onderhoud  €    352.000,00 
Personeelskosten €    238.500,00 
Waterschapslasten €      28.500,00 
Totaal  onderhoud €    849.000,00 
 
 
d. Het wegenbeleidsplan voor eind 2018 te actualiseren. 

 
 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit en het bijgevoegd 
wegenbeleidsplan. 
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