
Vragen begroting 2016 Lijst Riel Goirle  
 
Vraag 1: 
Op pagina 18 van de begroting wordt gesproken over aanpassingen van het gemeentehuis. De technische vraag 
die we hierover hebben heeft betrekking op de begroting van de kosten. We zien deze begroting dan ook met 
belangstelling tegemoet, want de post lijkt ons nogal fors. 
 
Antwoord: 
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
Vraag 2: 
Op pagina 29 wordt als tweede doelstelling genoemd het versterken van het vestigingsklimaat. Hoeveel 
ondernemers van buiten Goirle hebben zich in 2015 in Goirle gevestigd? 
 
Antwoord: 
Er wordt geen registratie bijgehouden van nieuwe ondernemers en dus is ook niet te bepalen waar eventuele 
nieuwe ondernemers vandaan komen. Nieuwe ondernemers hoeven zich niet aan te melden bij de gemeente, 
evenals ook stoppende of vertrekkende ondernemers dit niet hoeven. Wel wordt een algemene lijst bijgehouden 
met ingeschreven ondernemers bij de Kamer van Koophandel. Uit die lijst blijkt dat er in de zomer 2015 ten 
opzichte van de zomer 2014 42 extra ondernemers zijn ingeschreven in de gemeente. Begin 2016 wordt weer 
een balans opgemaakt over heel 2015, dan kan worden vergeleken ten opzichte van 2014. 
 
Vraag 3: 
Op pagina 37 wordt gesproken over verbreding van het Bels Lijntje. Waarom de keuze nu slechts een gedeelte 
ervan te verbreden? 
 
Antwoord: 
Er wordt gekozen om alleen het eerste deel te verbreden omdat verbreding van het gehele tracé financieel 
gezien een zeer grote inspanning is. Er wordt voor gekozen om het deel tussen de gemeentegrens en het 
Zandeind wel te verbreden omdat hiermee de verbreding op een logische en verkeersveiligheid wijze vorm 
gegeven en afgesloten kan worden.  
 
Vraag 4: 
De speerpunten inzake het Sociaal Domein (pagina 41 en volgende) kunnen inzake de realisatie ervan slechts 
gevolgd worden als een aantal nulmetingen is uitgevoerd. Deels worden die aangekondigd, van een groter deel 
gaan we er zonder meer van uit dat deze worden uitgevoerd. Hoe is de stand van zaken aan het begin van het 
laatste kwartaal van 2015? 
 
Antwoord: 
De monitor sociaal domein is nog in ontwikkeling. De intentie is om hierin samen op te trekken met de 
gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Dongen. Op dit moment zijn er al gegevens beschikbaar. Echter kunnen 
hieruit nog geen beleidsconclusies getrokken worden. Dit zal voor het eerst pas in 2016 kunnen. Dit zelfde geldt 
voor de landelijke monitor sociaal domein en de regionale jeugdmonitor.    
 
Vraag 5: 
Op pagina 60 wordt melding gemaakt van een meevallende exploitatie van de kermis in dit jaar. Daarover 
hebben we twee vragen: wat is de verklaring over de meevaller in 2015 en hoe groot is de kans dat 2016 en 
volgende jaren een vergelijkbare ontwikkeling laat zien? 
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Antwoord: 
Na jaren is, conform uw raadsbesluit van december 2014, de kermis weer terug in het centrum. Het verwachte 
financiële effect (bestaande uit enigszins tegenvallende opbrengsten en minder kosten) zoals in het 
raadsvoorstel dec 2014 aangegeven, valt mee. Na de inschrijving door exploitanten is namelijk gebleken dat de 
opbrengsten hoger uitvallen. Momenteel wordt gewerkt met diverse interne en externe partijen aan de evaluatie 
van de kermis 2015. Het is nog te vroeg om een kans uit te spreken in hoeverre zich in 2016 en verder een 
vergelijkbare ontwikkeling laat zien. 
 
Vraag 6: 
Op pagina 73 worden de aandelen van de gemeente Goirle toegelicht. Zijn er concrete ontwikkelingen inzake de 
verkoop van de aandelen van TWM? 
 
Antwoord: 
In de raadsinfo van 2-4-2014 is de raad op de hoogte gebracht van de toen bekende informatie. 
Kort gezegd: De rechter heeft de  TWM in het gelijkgesteld inzake de methode van berekening van de waarde 
van de TWM dat moest gebeuren op basis van de reproductiewaarde en niet de intrinsieke waarde. De rechter 
heeft een commissie van wijze mannen benoemd om deze waarde te berekenen. De gedachte was dat in 
december 2013 de commissie van wijze mannen een uitspraak kon doen maar dat is tegen gevallen. Eerst is 
uitstel gegeven tot mei 2014 en later tot december 2014 en nu tot december 2015. 
 
Wel is van belang dat Brabant Water en TWM het eens zijn over welke activa moeten worden betrokken bij 
deze berekening. 
 
De verwachting is nu dat in maart 2016 de rechter een uitspraak zal doen. Mocht Brabant Water zich niet 
kunnen vinden in de uitspraak, dan volgt er vanuit de raad van commissarissen nog een poging tot een 
minnelijke schikking. Mocht deze niet lukken dan zal Brabant Water in cassatie gaan en dan verwachten wij pas 
uitspraak in 2019. Mocht Brabant Water zich kunnen vinden in de uitspraak, eventueel gevolgd door een 
minnelijke schikking, dan zal eind 2016 door Brabant Water de betaling geschieden.  
 
De in de begroting opgenomen bedrag in het minimale wat wij verwachten. 
 
Vraag 7: 
Op pagina 115 wordt slechts een PM-post opgevoerd inzake verplaatsing van het Zorgcentrum naar het CC. 
Wat is hier nu concreet over te melden? Kan het huidige ruimtetekort bij ’t Loket tot nieuwe ontwikkelingen in 
dit dossier leiden? 
 
Antwoord: 
Het huidig ruimtetekort bij 't Loket is zodanig groot dat er nu een tijdelijke oplossing noodzakelijk is. U ontvangt 
dit voorstel gelijktijdig met deze antwoorden. In 2016 ontvangt u van ons een voorstel over een definitieve 
oplossing voor de huisvesting in het Cultureel Centrum Jan van Besouw.  
 
Vraag 8: 
Als laatste vraag een vraag over het Raadsvoorstel over de rioolheffing 2016: wat wordt verstaan onder een 
“wachtjaar”? 
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Antwoord: 
Een wachtjaar is een jaar waarin de tarieven rioolheffing met alleen het inflatiepercentage verhoogd worden, 
ten opzichte van het vorige jaar. 
Er wordt geen extra verhoging, behoudens de inflatie, toegepast op de tarieven. 
 
Het tariefplan, de verhouding wachtjaren / stijgingsjaren, komt voort uit het kostendekkingsplan, wat onderdeel 
uitmaakt van het op 9 december 2014 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2015-2019. 
Er werd bij het opstellen gekeken naar de benodigde budgetten, de te realiseren opbrengsten en de hoogte van 
de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing. 
Om invulling te geven aan het vGRP dienen kosten gemaakt te worden voor uit te voeren activiteiten. Een doel 
daarbij is het over een lange termijn kostendekkend zijn, voor de uitvoering van vGRP-activiteiten, middels inzet 
van de rioolheffing en de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing.  
 
Vraag 9: 
De meerjarenbegroting sluit negatief. Gaat de provincie hiermee akkoord of beoordelen zij alleen de 
jaarbegrotingen? 
 
Antwoord: 
Wanneer de begroting 2016 structureel en reëel in evenwicht is voor de begroting 2016 repressief toezicht van 
toepassing. Daarvoor hoeft dan de meerjarenbegroting niet sluitend te zijn. 
Het is wenselijk dat de meerjarenbegroting ook sluitend is en het voorstel is daarom om een proces op te 
starten om met voorstellen te komen om ook de meerjarenbegroting sluitend te maken. 
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Vragen begroting 2016 CDA 
 
Vraag 1: 
pagina 34: leges omgevingsvergunning. 
Verhoging 2 ton; Is hier nog sprake van kostendekkendheid ? 
  
Antwoord: 
Wij verwachten een toename van het aantal aanvragen en dus hogere legesopbrengsten. Het tarief (en dus de 
kostendekkendheid) blijft ongewijzigd. 
 
Vraag 2: 
pagina 45: 
Lasten sport;  c.a. 50.000 euro minder op begroting dan 2015. !   Klopt dit, en zo ja wat is de reden. 
  
Antwoord: 
Het verschil in raming heeft te maken met het overgehevelde budget van 2014 naar 2015 ad € 49.656,00 
voor de invulling en de financiering van de combinatiefuncties. 
Voor invulling en financiering van de combinatiefuncties resteert per 31-12-2014 een budget van € 49.695,00. 
Het college heeft op 11 december 2012 besloten in 2013 een aanvullende subsidie toe te kennen aan 
Factorium van € 20.832,00 voor de invulling van de combinatiefunctionaris cultuur. Op 13 februari 2014 is 
besloten dit bedrag ook voor 2014 toe te kennen. Tevens is de intentie uitgesproken om de aanvullende 
subsidie ook voor 2015 toe te kennen. Daarom wordt nu voor 2015 een verzoek tot overheveling gedaan.  
Door uitstel van de nieuwe ronde "Back to Basics" zou de aanvullende subsidie ook voor 2016 toegekend 
moeten worden, wat gevraagd zal worden bij de jaarrekening 2015. 
 
Vraag 3: 
pagina 54: 
Verkoop brandweerkazerne Riel; 7.900,00   Gaan we iets ondernemen hier ? gaan we verkopen ? Zo ja met 
welke visie?  Waarvoor deze kosten ? 
 
Antwoord: 
De gemeente verkoopt de brandweerkazerne omdat de kazerne geen functie meer heeft. 
Bij de dekking van de lasten van de renovatie van de brandweerkazerne in Goirle is aangegeven dat de 
opbrengst van de verkoop van de oude brandweerkazerne in Riel aangewend diende te worden om een gedeelte 
van de kapitaallasten van de renovatie te dekken. Er is dus al besloten tot verkoop van deze voormalige 
brandweerkazerne. 
 
Vraag 4: 
Pagina 59:  
Waarom hier geen vergelijkingscijfers 2015 (en 2014). Dit is al meerdere keren gevraagd en toegezegd. 
 
Antwoord: 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de vergelijking cijfers waarin verwerkt de begrotingscijfers 2015 en 
de jaarrekening cijfers 2014. 
In het kader van de doorontwikkeling van de begroting zal besloten worden of die vergelijkende cijfers 
standaard in de begroting opgenomen moeten worden. 
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Vraag 5: 
pagina 63: 
Reserve onderhoud Turnhoutsebaan en reserve Turnhoutsebaan, samen bijna €  7,5  miljoen.  Was toch ooit 
ontvangen € 7 miljoen van Provincie en daarna nog onlangs een rotonde aangelegd. 
Klopt dit? Hoe komen dan deze cijfers tot stand ? 
Wordt de volgende rotonde (Tijvoort)  niet meer in 2016 aangelegd? 
 
Antwoord: 
Inderdaad is in 2009 een bedrag van € 7 miljoen ontvangen. 
Die € 7 miljoen was ook bedoeld ter financiële dekking voor het toekomstige dagelijkse en structurele 
onderhoud. Daarom is toen die € 7 miljoen eerst als "spaarpot" gebruikt. Dat betekende dat de berekende 
rente van die reserve aan die reserve werd toegevoegd en dat de uitgaven tot en met 2014 tot het hoogst 
noodzakelijke beperkt bleven. In 2015 wordt een bedrag van € 2,1 miljoen weggezet in de dekkingsreserve 
onderhoud Turnhoutsebaan en met betrekking tot die besteding van € 5,4 miljoen wordt in het laatste 
kwartaal 2015 een onderzoek verricht. 
 
Vraag 6: 
pagina 64: reserves; 
Wederom; waarom geen vergelijkbare cijfers 2015, Is wel zo makkelijk om inzicht te krijgen (en te houden) 
  
Antwoord: 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met de vergelijking van de cijfers met de begroting 2015. 
In het kader van de doorontwikkeling van de begroting zal besloten worden of die vergelijkende cijfers 
standaard in de begroting opgenomen moeten worden. 
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Vraag begroting 2016 SP 
 
Vraag: 
De kosten voor de WMO met name huishoudelijke zorg in 2016 worden lager geraamd en daarnaast wordt de 
korting vanuit het rijk uit 2015 in 2016 bewerkstelligd in de begroting. Wat houdt deze korting concreet in en 
wat heeft het voor gevolgen? 
 
Antwoord: 
Bij invoering van de Wmo per 1.1.2007 werd de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. 
Vanaf dat moment ontvangt de gemeente ook een uitkering van het Rijk, die met name bedoeld is voor dekking 
van de kosten van de hulp bij het huishouden. Al enkele jaren geleden is door het Rijk aangekondigd dat deze 
uitkering drastisch verlaagd zou worden.  
 
Samen met andere partijen zijn wij vanaf 2012 bezig om mensen meer aan te spreken op eigen kracht en te 
kijken wat er binnen het netwerk van mensen opgevangen kan worden. Tegelijkertijd heeft ons college met 
invoering van de Wmo 2015 uitgesproken dat hulp bij het huishouden een essentieel onderdeel kan zijn voor 
behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en hebben wij het product ondersteuning bij hulp bij het 
huishouden dan ook ingekocht.  
 
Met invoering van de nieuwe manier van werken slagen wij er vanaf 2016 in om de hulp bij het huishouden 
binnen de nieuwe budgettaire kaders van het Rijk te continueren. Onderstaand ziet u een overzicht van het 
verloop van de uitkering van het Rijk. Overschotten of tekorten op dit budget wordt overigens verrekend met 
alle uitgaven in het sociale domein.  
 
2014  € 2.326.687,00 
2015  € 1.717.378,00 
2016  € 1.550.177,00 
 
Het budget is dus met ruim 33% verlaagd in twee jaar tijd. Dit budget wordt, aangevuld met de eigen bijdrages 
van afnemers van het product, voor het grootste gedeelte ingezet voor uitvoering van hulp bij het huishouden.  
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Bijlage 1: 
 
    2014 2014 2014 
   Realisatie Realisatie Realisatie 
Nr Programma Lasten Baten Saldo 

1 Bestuur 6.791.955 4.616.754 2.175.201 
2 Openbare orde en veiligheid 1.150.679 27.620 1.123.059 
3 Ontwikkeling ruimte 6.545.624 5.553.021 992.603 
4 Beheer ruimte 14.237.313 6.492.657 7.744.656 
5 Welzijn 7.688.547 508.562 7.179.985 
6 Burgers 14.644.688 8.968.775 5.675.913 
7 Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 
715.815 25.686.716 -24.970.901 

  Sub-TOTAAL 51.774.621 51.854.104 -79.484 
  Mutaties reserves 2.842.634 4.609.577 -1.766.943 
  TOTAAL 54.617.255 56.463.681 -1.846.426 
     

     
Recapitulatie baten-lasten 2015     Bedragen in 

€1.000 

Nr. Omschrijving programma 
Lasten 

2015  
Baten 2015 Saldo 2015 

1 Bestuur 6.714 4.613 2.101 
2 Openbare orde en veiligheid 1.232 31 1.201 
3 Ontwikkeling ruimte 6.896 5.805 1.091 
4 Beheer ruimte 12.808 6.455 6.353 
5 Sociaal Domein 31.313 8.973 22.340 

  Totaal programma's  58.963 25.877 33.086 

     
  Algemene dekkingsmiddelen 1.367 33.002 -31.635 

     
  Resultaat begroting voor bestemming 60.330 58.879 1.451 

     
  Stortingen /onttrekkingen reserves 1.313 2.773 -1.460 

     
  Resultaat begroting na bestemming 61.643 61.652 -9 
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Recapitulatie baten-lasten 2016     Bedragen in 

€1.000 

Nr. Omschrijving programma 
Lasten 

2016  
Baten 2016 Saldo 2016 

1 Bestuur 6.698 4.698 2.000 
2 Openbare orde en veiligheid 1.435 54 1.381 
3 Ruimte 27.007 19.218 7.789 
4 Sociaal Domein 30.315 5.447 24.868 

  Totaal programma's  65.455 29.417 36.038 

     
  Algemene dekkingsmiddelen 1.547 36.538 -34.991 

     
  Resultaat begroting voor bestemming 67.002 65.955 1.047 

     
  Stortingen /onttrekkingen reserves 1.123 2.202 -1.079 

     
  Resultaat begroting na bestemming 68.125 68.157 -32 

     Een - betekent een voordeel/positief saldo 
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Bijlage 2

 

Toevoegingen  reserves 2016 2015
Toevoeging van de berekende rente aan de AWR (rechtstreeks) 161.317,00 185.250,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente van reserves en voorzieningen aan de AWR 99.026,00 134.283,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente dekkingsreserve kapitaallasten renovatie sportpark 49.838,00 68.290,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente dekkingsreserve kapitaallasten kapel cultureel cc 8.413,00 11.089,00 A.d.m.
Toevoeging ruimte onderuitputting kapitaallasten aan de AWR 65.297,00 59.890,00 A.d.m.
Toevoeging vanuit de exploitatie aan de reserve onderhoud gemeentegebouwen 156.600,00 156.600,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente aan reserve cultureel centrum 324.300,00 329.067,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente aan reserve Turnhoutsebaan 156.509,00 353.867,00 A.d.m.
Toevoeging van de berekende rente aan de reserves grondexploitatie 12.523,00 14.822,00 A.d.m.
Toevoeging aan de reserves leges omgevinsgvergunning 50.000,00 0,00 A.d.m.
Toevoeging aan de reserves huisvesting onderwijs 39.654,00 0,00 A.d.m.
Totaal 1.123.477,00 1.313.158,00

Onttrekkingen reserves 2016 2015
Beschikking over de AWR, wachtgelden voormalige wethouders 47.561,00 100.209,00 1
Beschikking over de AWR, zaakgericht werken 18.178,00 0,00 1
Beschikking over de AWR, zaakgericht werken formatie 36.875,00 0,00 1
Beschikking over de AWR, eenmalige personeelslasten 0,00 86.363,00 1
Beschikking over de AWR, budget vorming en opleiding 0,00 25.000,00 1
Beschikking over de AWR, formatie aov/handhaving 80.000,00 0,00 2
Beschikking over de AWR, stimulering economische activiteiten 75.000,00 75.000,00 3
Beschikking over de AWR, dekking uren afdeling Ontwikkeling 0,00 31.850,00 3
Beschikking over de AWR, aantrekkelijker en levendiger centrum 10.000,00 0,00 3
Beschikking over de AWR, formatie duurzaamheid 50.000,00 0,00 4
Beschikking over de AWR, activiteiten duurzaamheid 30.000,00 0,00 4
Beschikking over de AWR, extra formatie duurzaamheid 57.181,00 0,00 4
Beschikking over de algemene reserve grondexploitatie 117.690,00 82.910,00 4
Beschikking over de AWR, SSIB ( Samen Sterk In het Buitengebied) 7.500,00 0,00 4
Beschikking over de AWR, toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing 282.000,00 0,00 4
Beschikking over de reserve onderhoud gemeentegebouwen 151.850,00 0,00 4
Beschikking over de dekkingsreserve kapitaallasten 26.871,00 23.165,00 4
Beschikking over de reserve monumenten 11.515,00 11.515,00 4
Beaschikking over de reserve Turnhoutsebaan 112.836,00 4
Beschikking over de reserve verfraaiing gemeente 10.615,00 4
Beschikking over de reserve groen 25.000,00 4
Beschikking over de reserve egalisatie tarieven rioolrecht 0,00 234.489,00 4
Beschikking over de egalisatiereserve opbrengst leges omgevingsvergunning 0,00 35.000,00 4
Beschikking over de reserve cultureel centrum 435.000,00 435.000,00 4
Beschikking over de dekkingsreserve renovatie sportpark 227.640,00 216.549,00 5
Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs 1.901,00 82.252,00 5
Beschikking over AWR, voor Goirle aan de Slag 100.000,00 100.000,00 5
Beschikking over de AWR, niet gerealiseerde bezuiniging wmo 2015 0,00 152.922,00 5
Beschikking over de  AWR, een verkiezing 0,00 21.000,00 5
Beschikking over de AWR, budget maatschappelijke stages 0,00 19.500,00 5
Beschikking over de AWR, onvoorzien 34.725,00 46.400,00 A.d.m.
Beschikking over de reserve I-nup 0,00 136.120,00 A.d.m.
Beschikking over de AWR, uitname I-nup gelden, aanvullend 0,00 35.931,00 A.d.m.
Beschikking over de AWR, extra middelen 2016 365.000,00 0,00 div
Totaal 2.202.102,00 2.102.011,00
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Bijlage 3 
WERK Gemeentehuis UUR TARIEF
ONDERDEEL Totalen en bijkomende kosten 39,00€      

nr tekst aantal 1H mat/1H norm/1H oa/1H MAT. UREN O.A. REGEL TOTAAL
Werktekening 1 post 560,00        -€               -                   560,00€          560,00€                   
Vluchtplattegronden aanpassen 1 post 400,00        -€               -                   400,00€          400,00€                   
Revisie tekeningen W 1 post 280,00        -€               -                   280,00€          280,00€                   
Revisie tekeningen E 1 post 280,00        -€               -                   280,00€          280,00€                   
Revisie tekeningen data 1 post 280,00        -€               -                   280,00€          280,00€                   
Revisie tekeningen sluitsysteem 1 post 280,00        -€               -                   280,00€          280,00€                   

-€               -                   -€                 -€                         
Subtotaal begane grond A 1 post 9.881,50    374,25      17.029,00  9.881,50€     374,25            17.029,00€    41.506,25€             
Subtotaal begane grond B 1 post 5.350,00    104,00      2.610,00    5.350,00€     104,00            2.610,00€       12.016,00€             
Subtotaal 1e verdieping B 1 post 4.603,50    146,25      4.388,00    4.603,50€     146,25            4.388,00€       14.695,25€             

-€               -                   -€                 -€                         
exclusief inrichting -€               -                   -€                 -€                         
exclusief verhuizing eigen personeel -€               -                   -€                 -€                         
exclusief stelpost onvoorzien -€               -                   -€                 -€                         

-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         
-€               -                   -€                 -€                         

TOTALEN 19.835,00€  624,50            26.107,00€    70.297,50€             
TOTAAL LOONKOSTEN 24.355,50€    
AK 10% 7.029,75€               

77.327,25€             
W+R -              -€                         
TOTAAL EXCLUSIEF BTW 77.327,25€             
BTW 21% 16.238,72€             
TOTAAL INCLUSIEF BTW 93.565,97€             



WERK Gemeentehuis UUR TARIEF
ONDERDEEL Begane grond gebouw A 39,00€         

nr tekst aantal 1H mat/1H norm/1H oa/1H MAT. UREN O.A. REGEL TOTAAL
Ruimte  003, 004a, 004b en 004c, spreekkamers -€              -                  -€                -€                         
stofschotten, bescherming, afdekken 1 post 175,00     16 175,00€       16,00              -€                799,00€                  
stempelen, zagen, slopen metselwerk en aanbrengen draagconstr 1 post 500,00     32 200,00       500,00€       32,00              200,00€         1.948,00€              
Demontage en afvoer materialen niet dragend 1 post 500,00     16 500,00€       16,00              -€                1.124,00€              
metselen, voegen en slempwerk 1 post 150,00     24 300,00       150,00€       24,00              300,00€         1.386,00€              
Wanden metsal stud leveren en plaatsen 1 post 800,00     16 800,00€       16,00              -€                1.424,00€              
Deurkozijn en deuren leveren en plaatsen, deels hergebruik 8 stuks 325,00     2,5 2.600,00€    20,00              -€                3.380,00€              
Stucadoren, behangen en schilderwerk 1 500,00     24 500,00€       24,00              -€                1.436,00€              
Plafond vervangen 77 m2 14,50       0,75 1.116,50€    57,75              -€                3.368,75€              
Vloerbedekking aanbrengen 77 m2 32,00         -€              -                  2.464,00€      2.464,00€              
Verlichting en units aanpassen in het plafond 1 post 650,00       -€              -                  650,00€         650,00€                  
Ruimte beveiling aanpassen 1 post 480,00       -€              -                  480,00€         480,00€                  
Elektra en data bekabeling aanpassen 1 post 600,00       -€              -                  600,00€         600,00€                  
Beamer herplaatsen 1 post 300,00       -€              -                  300,00€         300,00€                  
Lamellen zonwering aanbrengen 1 post 1.200,00    -€              -                  1.200,00€      1.200,00€              
vaste meubels spreekkamer, inmeten, leveren en plaatsen 4 stuks 1.250,00    -€              -                  5.000,00€      5.000,00€              
aftimmerwerk; plinten, architraven, kantlatten en dagstukken 1 post 75,00       8 75,00€          8,00                -€                387,00€                  

-€              -                  -€                -€                         
ruimte 005 t/m 007 -€              -                  -€                -€                         
Demontage sloopwerk en afvoer materialen, niet dragend 1 post 500,00     16 500,00€       16,00              -€                1.124,00€              
sloopwerk tegelwerk wand en vloer 1 post 600,00       -€              -                  600,00€         600,00€                  
Wanden metal stud leveren en plaatsen 1 post 600,00     16 600,00€       16,00              -€                1.224,00€              
kozijn aanpassen deur maatwerk 1 post 200,00     16 200,00€       16,00              -€                824,00€                  
glas buiten kozijn vervangen 1 post 600,00       -€              -                  600,00€         600,00€                  
Stucadoren, behangen en schilderwerk 1 post 1.000,00  48 1.000,00€    48,00              -€                2.872,00€              
Plafond vervangen 70 m2 14,50       0,75 1.015,00€    52,50              -€                3.062,50€              
egaliseren vloer 70 m2 6,50            -€              -                  455,00€         455,00€                  
Vloerbedekking aanbrengen 70 m2 32,00         -€              -                  2.240,00€      2.240,00€              
Verlichting en units aanpassen in het plafond 1 post 650,00       -€              -                  650,00€         650,00€                  
Ruimte beveiling aanpassen 1 post 240,00       -€              -                  240,00€         240,00€                  
Elektra en data bekabeling aanpassen 1 post 450,00       -€              -                  450,00€         450,00€                  
CV installatie aanpassen 1 post 600,00       -€              -                  600,00€         600,00€                  
aftimmerwerk; plinten, architraven, kantlatten en dagstukken 1 post 150,00     12 150,00€       12,00              

-€              -                  -€                -€                         
TOTALEN 9.881,50€    374,25            17.029,00€    40.888,25€            
TOTAAL LOONKOSTEN 14.595,75€    
AK -            -€                         

40.888,25€            
W+R -            -€                         
TOTAAL EXCLUSIEF BTW 40.888,25€            
BTW 21% 8.586,53€              
TOTAAL INCLUSIEF BTW 49.474,78€            



WERK Gemeentehuis UUR TARIEF
ONDERDEEL Begane grond gebouw B 39,00€      

nr tekst aantal 1H mat/1H norm/1H oa/1H MAT. UREN O.A. REGEL TOTAAL
Ruimte B011 (gang) -€               -                   -€                 -€                         
Eletrische deur leveren en aanbrengen 1 post 1.500,00  16 1.500,00€     16,00               -€                 2.124,00€               
Alarm aanpassen 1 post 350,00      4 350,00€        4,00                 -€                 506,00€                   

-€               -                   -€                 -€                         
Ruimte B007 (Fractiekamer) -€               -                   -€                 -€                         
Buiten deur leveren en aanbrengen 1 post 1.500,00  16 1.500,00€     16,00               -€                 2.124,00€               
Demontage sloopwerk en afvoer materialen 1 post 150,00      8 150,00€        8,00                 -€                 462,00€                   
Aanhelen metselwerk/borstwering 1 post 250,00      16 250,00€        16,00               -€                 874,00€                   
Aanhelen stuc- en schilderwerk binnenzijde 1 post 250,00      12 250,00€        12,00               -€                 718,00€                   
Radiator verplaatsen/verwijderen 1 post 500,00        -€               -                   500,00€          500,00€                   
Radiator omkasting aanpassen 1 post 300,00      4 300,00€        4,00                 -€                 456,00€                   
Bestrating aanpassen 1 post 150,00      4 150,00€        4,00                 -€                 306,00€                   
Elektrische deuropener en buitenverlichting aanbrengen 1 post 1.750,00    -€               -                   1.750,00€       1.750,00€               
Binnendeur voorzien van (elektrisch) slot 1 post 500,00      4 500,00€        4,00                 -€                 656,00€                   

-€               -                   -€                 -€                         
Ruimte B006 /A009 -€               -                   -€                 -€                         
verplaatsen beamer naar A009 1 post 12 -€               12,00               -€                 468,00€                   
projectiescherm voor beamer 1 post 400,00      8 400,00€        8,00                 -€                 712,00€                   
Elektra en data bekabeling aanpassen 1 post 360,00        -€               -                   360,00€          360,00€                   

-€               -                   -€                 -€                         
TOTALEN 5.350,00€     104,00            2.610,00€       12.016,00€             
TOTAAL LOONKOSTEN 4.056,00€       
AK -            -€                         

12.016,00€             
W+R -            -€                         
TOTAAL EXCLUSIEF BTW 12.016,00€             
BTW 21% 2.523,36€               
TOTAAL INCLUSIEF BTW 14.539,36€             



WERK Gemeentehuis UUR TARIEF
ONDERDEEL  1e verdieping gebouw B 39,00€      

nr tekst aantal 1H mat/1H norm/1H oa/1H MAT. UREN O.A. REGEL TOTAAL
ruimte B112 en B113 -€               -                   -€                 -€                         
Demontage sloopwerk en afvoer materialen 1 post 500,00      16 500,00€        16,00               -€                 1.124,00€               
Wand metal stud leveren en plaatsen 1 post 250,00      4 250,00€        4,00                 -€                 406,00€                   
Stucadoren, behangen en schilderwerk 1 post 500,00      8 500,00€        8,00                 -€                 812,00€                   
Plafond vervangen 55 m2 14,50        0,75 797,50€        41,25               -€                 2.406,25€               
Vloerbedekking aanbrengen 55 m2 32,00          -€               -                   1.760,00€       1.760,00€               
Verlichting en units aanpassen in het plafond 1 post 500,00        -€               -                   500,00€          500,00€                   
Ruimte beveiling aanpassen 1 post 400,00        -€               -                   400,00€          400,00€                   
Elektra en data bekabeling aanpassen 1 post 480,00        -€               -                   480,00€          480,00€                   
Deuropeners aanpassen/wijzigen/verwijderen hele verdieping 1 post 550,00      8 550,00€        8,00                 -€                 862,00€                   

-€               -                   -€                 -€                         
ruimte B106 en B107 -€               -                   -€                 -€                         
Demontage sloopwerk en afvoer materialen 1 post 500,00      16 500,00€        16,00               -€                 1.124,00€               
Wand metal stud leveren en plaatsen 1 post 600,00      16 600,00€        16,00               -€                 1.224,00€               
Stucadoren, behangen en schilderwerk 1 post 500,00      16 500,00€        16,00               -€                 1.124,00€               
Plafond vervangen 28 m2 14,50        0,75 406,00€        21,00               -€                 1.225,00€               
Vloerbedekking aanbrengen 39 m2 32,00          -€               -                   1.248,00€       1.248,00€               

-€               -                   -€                 -€                         
TOTALEN 4.603,50€     146,25            4.388,00€       14.695,25€             
TOTAAL LOONKOSTEN 5.703,75€       
AK -            -€                         

14.695,25€             
W+R -            -€                         
TOTAAL EXCLUSIEF BTW 14.695,25€             
BTW 21% 3.086,00€               
TOTAAL INCLUSIEF BTW 17.781,25€             
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