
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2014 22

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 

PROG05 Welzijn 4333226 Voorb. en toezicht 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
PROG05 Welzijn 4343805 Advieskosten 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PROG05 Welzijn 4425002 Ov inkomensoverdrach 0,00 38.622,00 0,00 38.622,00
PROG05 Welzijn 4610001 Doorb kap.lstn afsch 0,00 1.321,00 0,00 1.321,00
PROG05 Welzijn 4610003 Doorb kap.lstn rente 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
PROG05 Welzijn 8340008 Doorb.goed/dnst derd -505,00 0,00 -3.521,00 -4.026,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 639.445,67 0,00 -58.622,00 580.823,67

Totaal exploitatie 62.143,00 -62.143,00



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

KSTPL Kostenplaatsen 4210001 Rente langl.geldl. 975.195,05 2.200,00 0,00 977.395,05
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 2.249.657,19 1.321,00 0,00 2.250.978,19
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -4.447.744,25 0,00 -3.521,00 -4.451.265,25

Totaal kostenplaatsen 3.521,00 -3.521,00



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

K07090026 Aanleg 6e baan TV Riel 4333305 Tennisvelden 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

Totaal investeringen 55.000,00 0,00



Toelichting op de 22e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2014. 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 9 december om : 
 
1. medewerking te verlenen aan de renovatie van de 5 tennisbanen van TV Riel, alsmede de aanleg van een 6e 

tennisbaan; 
2. een budget beschikbaar te stellen van € 88.261,61 inclusief btw, en de begroting 2014 hiervoor 

dienovereenkomstig te wijzigen; 
3. een krediet van € 55.000,00 inclusief btw beschikbaar te stellen, en de begroting 2014 hiervoor 

dienovereenkomstig te wijzigen; 
4. voor de gemaakte en bijkomende kosten zoals advieskosten, notariskosten en ambtelijke capaciteit een 

budget beschikbaar te stellen van € 20.000,00 en de begroting 2014 hiervoor dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

 
Het bedrag onder 2 wordt als volgt gedekt; 

1) In de jaarrekening van 2013 is reeds rekening gehouden met een voorziening van € 50.000,00 
vanwege de uitspraak van de rechter; 

2) Het resterende bedrag ad € 38.261,61 wordt gedekt door hiervoor de aanwezige 
begrotingsruimte 2014 aan te wenden. 

 
Het bedrag onder 3 ad € 55.000,00 wordt als volgt gedekt: 
De gemeente betaalt eenmalig € 55.000,00 inclusief btw.  
TV Riel betaalt dit terug over 25 jaar met een rente van 4% op annuïteitenbasis.  
De annuïteit bedraagt op basis van 4% en een afschrijving van 25 jaar: 
Annuïteit 0,06721571 x € 55.000,00 = € 3.520,66 is afgerond  €  3.521,00 
Rente  4% van € 55.000,00 is      €  2.200,00 
Afschrijving        €  1.321,00 
 
Het bedrag van € 3.520,66 wordt in 25 jaarlijkse termijnen terug betaald aan de gemeente. 
 
Het bedrag onder 4 wordt als volgt gedekt: 
Voor de gemaakte en bijkomende kosten zoals advieskosten, notariskosten en ambtelijke capaciteit wordt 
rekening gehouden met een bedrag van € 20.000,00. De bijkomende kosten worden gedekt door hiervoor de 
begrotingsruimte 2014 aan te wenden. 
 
Per saldo wordt de begrotingsruimte voor € 58.262,00 belast (€ 38.262,00 plus € 20.000,00). 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
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