
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2015 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 14 juli 2015

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Machteld Rijsdorp 



Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe 
nummer soort begroting dering dering begroting 
PR01 Bestuur 4343205 Licenties 273.875,00 67.400,00 0,00 341.275,00
PR01 Bestuur 4343206 Netwerkverbindingen 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
PR01 Bestuur 4343405 Uitbestede werkz.h. 775.643,00 24.000,00 -14.000,00 785.643,00
PR01 Bestuur 4343805 Advieskosten 70.598,00 43.000,00 -34.900,00 78.698,00
PR01 Bestuur 4343899 Ov goed en dienst 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
PR01 Bestuur 4424003 Bijdr gem.regelingen 69.333,00 0,00 -8.685,00 60.648,00
PR01 Bestuur 4622004 Aand.kstnpl.vm best. 176.741,00 0,00 -20.000,00 156.741,00
PR01 Bestuur 4622005 Aand.kstnpl.vm pers 108.363,00 17.000,00 0,00 125.363,00
PR01 Bestuur 4622012 Aand.kstnpl. BDO 1.110.323,00 165.508,00 -186.696,00 1.089.135,00
PR01 Bestuur 4622013 Aand.kstnpl. ONT 124.416,00 6.097,00 -39.723,00 90.790,00
PR01 Bestuur 4622014 Aand.kstnpl. VVH 10.540,00 2.040,00 0,00 12.580,00
PR01 Bestuur 4622015 Aand.kstnpl. R&B 8.010,00 5.874,00 0,00 13.884,00
PR01 Bestuur 4622016 Aand.kstnpl. MDV 153.360,00 0,00 -12.830,00 140.530,00
PR01 Bestuur 4622017 Aand.kstnpl. OND 438.583,00 5.100,00 -5.100,00 438.583,00
PR01 Bestuur 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -638.825,00 400,00 -24.000,00 -662.425,00

totaal programma bestuur 346.419,00 -345.934,00

PR02 Openbare orde en veiligheid 4343405 Uitbestede werkz.h. 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
PR02 Openbare orde en veiligheid 4343805 Advieskosten 16.800,00 16.800,00 -16.800,00 16.800,00
PR02 Openbare orde en veiligheid 4424003 Bijdr gem.regelingen 150.641,00 0,00 -18.500,00 132.141,00
PR02 Openbare orde en veiligheid 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 4.550,00 0,00 4.550,00
PR02 Openbare orde en veiligheid 4622014 Aand.kstnpl. VVH 264.734,00 170.345,00 -31.440,00 403.639,00
PR02 Openbare orde en veiligheid 8340008 Doorb.goed/dnst derd 0,00 0,00 -35.080,00 -35.080,00

totaal programma openbare orde 203.695,00 -101.820,00

PR03 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 65.340,00 0,00 -43.956,00 21.384,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 4621012 Aand.kstnpl. inv BDO 0,00 0,00 -10.200,00 -10.200,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 4621013 Aand.kstnpl. inv ONT 0,00 39.812,50 -26.915,00 12.897,50
PR03 Ontwikkeling ruimte 4621015 Aand.kstnpl. inv R&B 0,00 4.024,00 -107.859,00 -103.835,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 779.156,00 288.767,00 -153.335,00 914.588,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 4622015 Aand.kstnpl. R&B 6.400,00 31.417,00 0,00 37.817,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -4.375,00 2.625,00 0,00 -1.750,00
PR03 Ontwikkeling ruimte 8630003 Toen BW bouwrmkn -2.027.304,00 103.277,50 -4.765,00 -1.928.791,50

totaal programma ontwikkeling ruimte 469.923,00 -347.030,00



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

PR04 Beheer ruimte 4310002 Electriciteit 4.573,00 4.500,00 -363,00 8.710,00
PR04 Beheer ruimte 4341003 Waterschapslasten 0,00 95,00 0,00 95,00
PR04 Beheer ruimte 4343302 Waterverbruik 764,00 236,00 0,00 1.000,00
PR04 Beheer ruimte 4343401 Onderhoud gebouwen 9.038,00 42.000,00 -2.000,00 49.038,00
PR04 Beheer ruimte 4343403 Onderh. wegen, herst 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
PR04 Beheer ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 273.595,00 26.000,00 -48.000,00 251.595,00
PR04 Beheer ruimte 4343409 Uitbst.werz Diamant 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
PR04 Beheer ruimte 4343416 Stortkosten 20.300,00 5.000,00 -5.000,00 20.300,00
PR04 Beheer ruimte 4343418 Inzameling/transport 284.710,00 35.000,00 -5.000,00 314.710,00
PR04 Beheer ruimte 4343420 Inz./verw. milieustr 14.158,00 0,00 -13.000,00 1.158,00
PR04 Beheer ruimte 4343421 Inz./verw. Goirle 88.314,00 9.700,00 0,00 98.014,00
PR04 Beheer ruimte 4343423 Uitb.werkzh.mstr/kri 180.670,00 0,00 -122.000,00 58.670,00
PR04 Beheer ruimte 4343431 Uitb.werkzh.WeB 5.380,00 0,00 -4.000,00 1.380,00
PR04 Beheer ruimte 4343432 Zwerfaval (Nedvang) 8.018,00 27.490,00 0,00 35.508,00
PR04 Beheer ruimte 4343499 Onderhoud diversen 2.500,00 1.655,00 0,00 4.155,00
PR04 Beheer ruimte 4343503 Huur vervoermiddelen 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
PR04 Beheer ruimte 4343704 Presentiegelden 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00
PR04 Beheer ruimte 4343804 Advert.en ov.publkst 2.681,00 0,00 -181,00 2.500,00
PR04 Beheer ruimte 4343821 Intermediaire kosten 0,00 750,00 0,00 750,00
PR04 Beheer ruimte 4343899 Ov goed en dienst 86.016,00 9.500,00 -18.183,00 77.333,00
PR04 Beheer ruimte 4610002 Doorb kaplstn xt afs 240.000,00 23.850,00 0,00 263.850,00
PR04 Beheer ruimte 4622012 Aand.kstnpl. BDO 0,00 49.400,00 0,00 49.400,00
PR04 Beheer ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 125.216,00 136.260,00 -8.372,00 253.104,00
PR04 Beheer ruimte 4622014 Aand.kstnpl. VVH 1.188.216,00 132.460,00 -111.650,00 1.209.026,00
PR04 Beheer ruimte 4622015 Aand.kstnpl. R&B 1.663.532,00 139.277,00 -113.441,00 1.689.368,00
PR04 Beheer ruimte 8321002 Huur gebouwen -188.203,00 81.903,00 0,00 -106.300,00
PR04 Beheer ruimte 8340005 Staangelden kermis -97.921,00 12.921,00 0,00 -85.000,00
PR04 Beheer ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -38.000,00 41.285,00 -27.490,00 -24.205,00
PR04 Beheer ruimte 8340017 Degeneratie kab.leid 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00
PR04 Beheer ruimte 8340024 Poortbijdr milieustr -55.830,00 55.830,00 0,00 0,00
PR04 Beheer ruimte 8422001 Ov ink.ovr.niet rijk -120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
PR04 Beheer ruimte 8600002 Beschik over voorz -325.791,74 0,00 -340.293,77 -666.085,51

totaal programma ruimte 1.009.362,00 -858.973,77



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

PR05 Welzijn en burgers 4000000 Onvoorziene uitgaven 0,00 24.880,00 0,00 24.880,00
PR05 Welzijn en burgers 4343101 Schrijf/bureauben. 1.500,00 850,00 0,00 2.350,00
PR05 Welzijn en burgers 4343405 Uitbestede werkz.h. 42.650,00 8.090,00 -1.700,00 49.040,00
PR05 Welzijn en burgers 4343801 Porti 13.400,00 0,00 -8.000,00 5.400,00
PR05 Welzijn en burgers 4343807 Contr.deeln.don. 1.200,00 300,00 0,00 1.500,00
PR05 Welzijn en burgers 4343808 Controlekosten 2.500,00 3.000,00 0,00 5.500,00
PR05 Welzijn en burgers 4343810 Repr.kstn tbv extern 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00
PR05 Welzijn en burgers 4343899 Ov goed en dienst 14.065,00 21.848,00 0,00 35.913,00
PR05 Welzijn en burgers 4421001 Subs. aan marktprod. 152.166,00 0,00 -2.200,00 149.966,00
PR05 Welzijn en burgers 4422001 Periodieke uitkering 3.698.203,00 123.682,00 -125.077,00 3.696.808,00
PR05 Welzijn en burgers 4422002 Leenbijstand 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PR05 Welzijn en burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 263.000,00 10.365,00 0,00 273.365,00
PR05 Welzijn en burgers 4422004 Ov lstn soc voorz 207.966,00 99.732,00 -11.664,00 296.034,00
PR05 Welzijn en burgers 4423001 Verg verv leerlingen 145.000,00 0,00 -30.000,00 115.000,00
PR05 Welzijn en burgers 4423003 Verg woonaanp WMO 10.365,00 0,00 -10.365,00 0,00
PR05 Welzijn en burgers 4424002 Verg schoolbesturen 48.181,00 42.616,00 0,00 90.797,00
PR05 Welzijn en burgers 4424003 Bijdr gem.regelingen 3.515.725,00 0,00 -3.769,00 3.511.956,00
PR05 Welzijn en burgers 4425001 Subsidies 45.116,00 2.500,00 -42.616,00 5.000,00
PR05 Welzijn en burgers 4622013 Aand.kstnpl. ONT 408.464,00 58.562,00 -199.402,00 267.624,00
PR05 Welzijn en burgers 4622015 Aand.kstnpl. R&B 99.600,00 7.410,00 0,00 107.010,00
PR05 Welzijn en burgers 4622016 Aand.kstnpl. MDV 2.474.381,00 156.247,00 -18.720,00 2.611.908,00
PR05 Welzijn en burgers 8000001 Nog te real. stelp . 0,00 0,00 -318.517,00 -318.517,00
PR05 Welzijn en burgers 8321002 Huur gebouwen -7.288,00 0,00 -4.446,00 -11.734,00
PR05 Welzijn en burgers 8340008 Doorb.goed/dnst derd -15.000,00 1.700,00 -3.520,00 -16.820,00
PR05 Welzijn en burgers 8340010 Verg derd energiekst -950,00 950,00 0,00 0,00
PR05 Welzijn en burgers 8411007 Rijksuitkering WWB -3.208.682,00 118.487,00 0,00 -3.090.195,00
PR05 Welzijn en burgers 8411011 Rksuitk.wetg budgetd -259.047,00 0,00 -128.050,00 -387.097,00
PR05 Welzijn en burgers 8422001 Ov ink.ovr.niet rijk -20.000,00 0,00 -9.115,00 -29.115,00

totaal programma sociaal domein 692.719,00 -917.161,00



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

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 103.884,18 0,00 -521.516,50 -417.632,32
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4600001 Toevoeging reserves 3.251.775,00 232.000,00 0,00 3.483.775,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4622001 Aandeel kpl algemeen 104.220,40 2.763,50 0,00 106.983,90
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8000001 Nog te real. stelp . -307.100,00 0,00 -480.000,00 -787.100,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8210003 Divid. en winstuitk. -15.250,00 8.000,00 0,00 -7.250,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8340013 Overige baten 0,00 0,00 -307.000,00 -307.000,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -30.793.130,00 13.349.487,00 0,00 -17.443.643,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411002 Alg uitk. voorg jrn 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411020 Integr-uitk Jeugdz. 0,00 0,00 -6.129.057,00 -6.129.057,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411021 Integr-uitk WMO nwe 0,00 0,00 -2.779.340,00 -2.779.340,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411022 Integr-uitk Wsw 0,00 0,00 -3.511.956,00 -3.511.956,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411023 Integr-uitk Re-intgr 0,00 0,00 -242.084,00 -242.084,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -4.360.954,51 252.503,77 0,00 -4.108.450,74

totaal progrmma algemene dekkingsmiddelen 13.844.754,27 -13.995.953,50

totaal exploitatie 16.566.872,27 -16.566.872,27



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

KSTPL Kostenplaatsen 4110105 Sal. ambtenaren 7.457.748,00 51.000,00 0,00 7.508.748,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110106 Sal. voorm. pers. 108.363,00 76.500,00 0,00 184.863,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110107 Sal. voorm. best. 176.741,00 0,00 -20.000,00 156.741,00
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 3.016.961,34 23.850,00 0,00 3.040.811,34
KSTPL Kostenplaatsen 4300001 Inhuur personeel 201.000,00 250.000,00 0,00 451.000,00
KSTPL Kostenplaatsen 8340008 Doorb.goed/dnst derd 0,00 0,00 -59.500,00 -59.500,00
KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -5.395.860,52 0,00 -23.850,00 -5.419.710,52
KSTPL Kostenplaatsen 8621012 Doorb kstnpl inv BDO -10.200,00 10.200,00 0,00 0,00
KSTPL Kostenplaatsen 8621013 Doorb kstnpl inv ONT -254.170,00 0,00 -12.897,50 -267.067,50
KSTPL Kostenplaatsen 8621015 Doorb kstnpl inv REB -235.120,00 103.835,00 0,00 -131.285,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -260.690,00 296.247,50 -22.411,00 13.146,50
KSTPL Kostenplaatsen 8622002 Doorb.hulpk.pl -7.457.748,00 0,00 -51.000,00 -7.508.748,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622005 Doorb kstnpl BDO -1.151.823,00 0,00 -6.387,00 -1.158.210,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622006 Doorb kstnpl ONT -1.779.382,00 6.102,00 0,00 -1.773.280,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622007 Doorb kstnpl VVH -1.513.054,00 0,00 -161.755,00 -1.674.809,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622008 Doorb kstnpl REB -2.481.984,00 0,00 -85.237,00 -2.567.221,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622009 Doorb kstnpl MDV -2.992.524,00 0,00 -124.697,00 -3.117.221,00
KSTPL Kostenplaatsen 8622021 Doorb kstnpl Inhuur -201.000,00 0,00 -250.000,00 -451.000,00

totaal kostenplaatsen 817.734,50 -817.734,50



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

K04070016 Zaakgericht werken 4333232 Advieskosten 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
K05100001 Kindfuncties de Vonder 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00 -246.100,00 -246.100,00
K05100002 Kindfuncties Kameleon 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00 -92.775,00 -92.775,00
K05110125 Nieuwbouw De Vonder, bouw 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 361.150,00 0,00 361.150,00
K05110125 Nieuwbouw De Vonder, bouw 4333211 Verharding 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00
K05110126 Nieuwbouw De Vonder, staartkosten 4333250 Staartkosten dir. 0,00 0,00 -27.730,00 -27.730,00
K05110126 Nieuwbouw De Vonder, staartkosten 4333251 Staartkosten overig. 0,00 0,00 -21.845,00 -21.845,00
K05110127 Nieuwbouw De Vonder, VAT-kosten 4333226 Voorb. en toezicht 0,00 123.538,00 0,00 123.538,00
K05110127 Nieuwbouw De Vonder, VAT-kosten 4333232 Advieskosten 0,00 0,00 -170.000,00 -170.000,00
K05110128 Nieuwbouw De Vonder, sloop en tijd.huisv 4333252 Sloopkosten nieuwb. 0,00 0,00 -235,00 -235,00
K05110128 Nieuwbouw De Vonder, sloop en tijd.huisv 4333253 Tijd.voorz.nieuwbouw 0,00 0,00 -25.040,00 -25.040,00
K05110130 Nieuwbouw Kameleon, bouw 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 153.400,00 0,00 153.400,00
K05110130 Nieuwbouw Kameleon, bouw 4333211 Verharding 0,00 16.680,00 0,00 16.680,00
K05110130 Nieuwbouw Kameleon, bouw 4430101 Inv.bijdr aan derden 0,00 0,00 -34.358,00 -34.358,00
K05110131 Nieuwbouw Kameleon, staartkosten 4333250 Staartkosten dir. 0,00 0,00 -12.854,00 -12.854,00
K05110131 Nieuwbouw Kameleon, staartkosten 4333251 Staartkosten overig. 0,00 0,00 -10.170,00 -10.170,00
K05110132 Nieuwbouw Kameleon, VAT-kosten 4333226 Voorb. en toezicht 0,00 0,00 -19.923,00 -19.923,00
K07030026 Kapitaalwerken 2015 4622012 Aand.kstnpl. BDO 21.825,00 0,00 -21.825,00 0,00
K07030026 Kapitaalwerken 2015 4622013 Aand.kstnpl. ONT 61.425,00 0,00 -4.550,00 56.875,00
K07030026 Kapitaalwerken 2015 4622015 Aand.kstnpl. R&B 639.185,00 14.700,00 0,00 653.885,00
K07030026 Kapitaalwerken 2015 4622017 Aand.kstnpl. OND 35.701,00 0,00 -71.402,00 -35.701,00
K07040009 Vervanging verlichting 2015 4333214 Verl./brandkr. 121.770,00 0,00 -53.000,00 68.770,00
K07040010 Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan OV 4333214 Verl./brandkr. 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
K07040011 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan OV 4333214 Verl./brandkr. 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
K07080078 Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2015 4333208 Onderhoud gebouwen 240.000,00 23.850,00 0,00 263.850,00
K07990064 Fietspad Mill Hill 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 0,00 -154.600,00 -154.600,00
K07990085 Peppelgaard/Beukengaard wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00
K07990086 Peppelgaard/Beukengaard riool 4333225 Rioleringswerken 0,00 0,00 -230.000,00 -230.000,00
K07990087 Voorbereidingskr. infraplan wegen 2015 4333212 Wegenbouwk werken 297.000,00 0,00 -219.900,00 77.100,00
K07990088 Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015 4333212 Wegenbouwk werken 441.045,00 0,00 -441.045,00 0,00
K07990088 Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015 4333231 1% Regeling 4.455,00 0,00 -4.455,00 0,00
K07990089 Voorb.kr. verv. infraplan riolering 2015 4333225 Rioleringswerken 297.000,00 0,00 -171.000,00 126.000,00



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

K07990090 Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015 4333225 Rioleringswerken 707.355,00 43.000,00 0,00 750.355,00
K07990091 Infraplan 2015, investering E/M - 2015 4333225 Rioleringswerken 20.000,00 68.665,00 0,00 88.665,00
K07990092 Infraplan 2015, verv.riool civiel 4333225 Rioleringswerken 68.665,00 0,00 -68.665,00 0,00
K07990096 Maatregelen riool tbv wateroverlast 2015 4333225 Rioleringswerken 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
K07990097 Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 353.500,00 0,00 353.500,00
K07990098 Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan riool 4333225 Rioleringswerken 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
K07990099 Voorber.kstn 2015 't Ven noord I riool 4333225 Rioleringswerken 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
K07990100 Voorber.kstn 2015 't Ven noord I wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 96.500,00 0,00 96.500,00
K07990101 Voorber.kstn 2015 Kempenlaan riolering 4333225 Rioleringswerken 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
K07990102 Voorber.kstn 2015 Kempenlaan wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 88.500,00 0,00 88.500,00
K07990103 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan riool 4333225 Rioleringswerken 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
K07990104 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 169.000,00 0,00 169.000,00
K09010002 GRS van 30 naar 50 gebruikers 4333243 Apparatuur 0,00 0,00 -24.000,00 -24.000,00

totaal investeringen 2.063.533,00 -2.125.472,00



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

62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 1.198.865,00 58.670,00 0,00 1.257.535,00
62227 reserve egalisatie tarieven riolering 4600003 Beschikking reserves 311.173,77 0,00 -311.173,77 0,00
81206 voorziening verrekening afvalvolume 4600004 Beschikking voorz. 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
81207 Voorziening egal. tarieven riolering 4600004 Beschikking voorz. 0,00 282.413,77 0,00 282.413,77
81208 Voorziening egal tarieven afvalstoffenh. 4600004 Beschikking voorz. 0,00 43.380,00 0,00 43.380,00

totaal reserves en voorzieningen 393.963,77 -311.173,77



Toelichting op de 10e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2015 
 
In deze 10e wijziging van de begroting 2015 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie 
Bestuursrapportage 2015 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. 
Veel mutaties hebben betrekking op de gecorrigeerde uren naar aanleiding van de vastgestelde 
afdelingsplannen. 
 
De uitkomst van de 10e begrotingswijziging is een nadeel van € 497.666,00 dat als volgt per programma is 
opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1 485,00   N 
Uitkomst programma 2 101.875,00  N 
Uitkomst programma 3 122.893,00  N 
Uitkomst programma 4 150.388,00  N  
Uitkomst programma 5 224.442,00  V 
Sub-totaal  151.199,00  N 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    346.467,00  N 
Uitkomst begrotingswijziging       497.666,00 N 
 
Programma 1 
 
Bestuursorganen (B&W) 
 
Bestuursorganen, ondersteuning 
De gemeente is eigen risicodrager bij onvrijwillige werkeloosheid. Als gevolg hiervan dient de gemeente Goirle 
deze ww-lasten te vergoeden aan het UWV. De kosten voor 2015 bedragen € 76.600,00. Daartegenover staat 
een voordeel. De lasten van de ww uitkering aan een ander personeelslid waren begroot, maar het recht op de 
uitkering is gestopt. Dit levert een voordeel op van € 47.600,00. De gemeente is ook eigen risico drager voor 
de WGA. De lasten hiervan vallen lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel op van circa € 12.000,00. Het 
budget wordt verhoogd met in totaal € 17.000,00.  
De eenmalige lasten ad € 29.000,00 worden gedekt door een aanwending vanuit de AWR. 
 
Bestuurlijke dienstverlening 
 
Bestuurlijke samenwerking 
De jaarrekening 2014 van Hart van Brabant heeft een voordelig saldo. Er is besloten om een gedeelte van dit 
voordelig resultaat te verdelen onder de 8 deelnemende gemeenten. Het voordeel voor de gemeente Goirle is  
€ 8.685,00. 
 
Juridische dienstverlening 
 
Advieskosten 
Voor diverse privaatrechtelijke zaken, wordt extern juridisch advies ingewonnen. Het huidige budget is niet 
toereikend en wordt verhoogd met € 10.000,00. 
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Personeel- en salarisadministratie 
 
Personeels - en salarisadministratie (PSA) 
In 2013 is besloten om de PSA uit te besteden aan de gemeente Oisterwijk. Het budget voor 2015 is niet 
toereikend. Daarnaast vallen de werkelijke kosten voor de uitbesteding licht hoger uit dan gedacht 
(€ 8.000,00). Totaal is er een extra budget nodig van € 24.000,00.  
 
Programma 2  Openbare orde en veiligheid  
 
Veiligheid 
 
Externe veiligheid 
Dit geraamde bedrag verschuift van het product veiligheid naar het product Milieu (beleid en 
vergunningverlening). 
 
Regionale brandweer 
Het jaarresultaat 2014 voor het totaal van de  Veiligheidsregio MWB bedraagt € 3.174.517,00 positief. 
Van het resultaat van € 3,2 miljoen wordt een bedrag van afgerond € 2,4 miljoen gereserveerd. 
Er resteert vervolgens een netto voordeel over 2014 van € 781.124,00. 
Dit bedrag is beschikbaar voor de 26 gemeenten, waarbij de teruggave aan de gemeenten zal geschieden op 
basis van het in 2012 bestuurlijk vastgestelde kostenverdeelmodel. 
Voor Goirle betekent dit een bedrag van € 13.705,00 dat incidenteel 2015 beïnvloedt. 
Daarnaast heeft het Algemeen bestuur besloten om het gehele restant van de in 2013 ingestelde reserve BTW 
herziening, dat begin 2015 is afgewikkeld eveneens terug te storten aan de 26 gemeenten. Het gaat om een 
totaal bedrag van € 1.224.737,00 en dat betekent voor Goirle een bedrag van € 21.490,00. 
In totaal krijgen de gemeenten in 2015 een bedrag van € 2.005.861,00 retour van de Veiligheidsregio. 
Voor Goirle is dat een totaal bedrag van € 35.080,00. 
 
Programma 3 Ontwikkeling ruimte  
 
De mutaties in dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door het ramen van de uren conform de 
afdelingsplannen. 
 
Programma 4 
 
Toezicht en Handhaving 
 
Handhaving BWT 
In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met een budget voor uitbestede werkzaamheden voor toezicht 
en handhaving van bouwactiviteiten. 
Gelet op de rekeningcijfers en de uitgaven in 2015 is een budget nodig van € 6.000,00. 
 
Handhaving openbare ruimte  
 

a. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat bij het vervallen van de vergoeding van het centraal 
judicieel incassobureau dit nadeel opgevangen dient te worden binnen hetzelfde product. 
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Daarom wordt het budget voor de handhaving van de openbare ruimte (inzet van de boa's) verlaagd 
met € 38.000,00. 

b. Opbrengsten parkeerboetes 
De raming voor parkeerboetes is geraamd in de primaire begroting op € 38.000,00. 
Omdat de vergoeding per 1 januari 2015 is komen te vervallen wordt de raming verlaagd naar nihil. 
Tegenover het vervallen van deze bate staat een verlaging van de uitgaven voor de handhaving in de 
openbare ruimte. 
Voorts wordt in deze wijziging meegenomen het nadeel ad € 3.285,00 vanwege de tegenvallende 
baten voor 2014. 

 
 
Milieu (beleid en vergunningverlening) 
 
Externe veiligheid 
Dit geraamde bedrag verschuift van het product veiligheid naar het product Milieu (beleid en 
vergunningverlening). 
 
Omgevingsdienst 

 De algemene uitkering is in 2014 structureel met € 50.944,00 verhoogd met de gelden voor de VVGB- taken. 
Tegenover deze hogere baten staan hogere lasten aan de Omgevingsdienst. 

 De kosten vallen lager uit dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Op basis van het besluit van het 
AB van de OMWB d.d. 15/12/14 wordt de VVGB bijdrage voor Goirle € 18.500,00 lager. 

 
 Daarnaast wordt rekening gehouden met het inhuren van deskundigheid bij de Omgevingsdienst de zogenaamde 

verzoektaken. Hiervoor wordt het geraamde budget met € 12.000,00 verhoogd. 
  

Groen  
 
Bermen en sloten 
Het budget voor uitbestede werkzaamheden bij bermen en sloten-onderhoud dient verhoogd te worden met  
€ 5.000,00 omdat het aanbestedingsvoordeel waarmee rekening was gehouden niet gerealiseerd kan worden 
omdat onjuiste aantallen zijn gehanteerd. 
 
Wegen, straten en pleinen  
 
Subsidie in kosten wegen  

 In de begroting tot 2015 is rekening gehouden met een structurele bijdrage van de provincie in het kader van de 
gebiedsgerichte aanpak. Op basis van de ervaringscijfers is de bijdrage voor 2015 verlaagd naar  

 € 120.000,00. Omdat het investeringsvolume voor de aanpak van wegen aanmerkelijk verlaagd is, is een 
structureel subsidie niet meer reëel en wordt de raming verlaagd naar nihil. Eventueel te ontvangen subsidie 
wordt in mindering gebracht van de betreffende investering wat lagere kapitaallasten betekent. 
 
Reiniging van wegen  
 
Zwerfafval 
Doorberekende goederen en diensten 
De gemeente maakt kosten van het verwijderen van zwerfaval en deze kosten worden vergoed door Nedvang. 
De kosten en de vergoeding voor 2015 worden geraamd op € 27.490,00. 
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Kabels en leidingen  
De lasten en baten met betrekking tot de degeneratiekosten worden apart zichtbaar gemaakt in de begroting en 
de jaarrekening. 
 
Kermis 
De ramingen voor de baten en lasten voor de kermis worden aangepast vanwege de verplaatsing van de kermis 
van het terrein bij het van Hogendorpplein terug naar het centrum. 
De verplaatsing in de begroting 2015 verloopt nagenoeg budgettair neutraal omdat de opbrengsten van de 
staangelden meevallen.  
 
Riolering  
 
Vrij verval riolering  
De raming voor de stortkosten wordt verlaagd met € 5.000,00 omdat deze op een andere post binnen dit 
product verantwoord worden. 
 
Onderhoud watergangen  
Het budget voor uitbestede werkzaamheden voor onderhoud watergangen dient verhoogd te worden met  
€ 15.000,00 omdat het aanbestedingsvoordeel waarmee rekening was gehouden niet gerealiseerd kan worden 
omdat onjuiste aantallen zijn gehanteerd. 
 
Reiniging van wegen  
De raming voor de stortkosten wordt verhoogd met € 5.000,00 omdat in de begroting deze waren geraamd op 
het onderdeel vrij verval riolering. 
 
Per saldo is het product riolering € 15.000,00 duurder maar deze meerkosten komen ten laste van de 
voorziening egalisatie tarieven rioolheffing. 
 
Afvalinzameling  
 
Huishoudelijk restafval 
 
Verwerking 
De stortrechten voor het huishoudelijke restafval komen € 35.000,00 hoger uit dan verwacht vanwege de 
invoering van de afvalstoffenbelasting. 
 
Voorts wordt rekening gehouden met een last van € 9.500,00 vanwege een claim van Attero vanwege niet 
geleverde prestaties tot en met 2013. Deze lasten komen ten laste van de in de jaarrekening 2014 hiervoor 
gevormde voorziening. 
 
Klein chemisch afval 
Vanwege de aanbesteding in 2014 van de milieustraat kan de raming voor de verwerking van klein chemisch 
afval vervallen. 
 
Papier 
Vanwege de aanbesteding in 2014 van de milieustraat worden de ramingen voor het onderdeel papier 
aangepast. Per saldo levert dit een voordeel op van € 3.300,00. 
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Grof huishoudelijk restafval 
De raming voor de inzameling en transport van grof huishoudelijk restafval wordt verlaagd met € 5.000,00 
omdat deze kosten zijn verwerkt in de exploitatiekosten. 
 
Overige afvalstromen 
Vanwege de aanbesteding in 2014 van de milieustraat worden de ramingen voor het onderdeel afvalstromen 
gewijzigd. De exploitatie kosten voor de milieustraat en de kringloopwinkel worden verlaagd met  
€ 140.000,00. 
De poortbijdrage van de milieustraat ad € 55.830,00 is komen te vervallen vanwege de nieuwe exploitant van 
de milieustraat. 
Voorts wordt rekening gehouden met de kosten van de bronscheiding vanaf 2014 die nog niet in de begroting 
2015 was meegenomen. 
De raming ad € 4.000,00 voor de uitbestede werkzaamheden WEB kan eveneens vervallen omdat er hiervoor 
geen inzamelingskosten meer zijn. 
 
Milieustraat en kringloopwinkel 
Vanwege de aanbesteding in 2014 van de milieustraat worden de ramingen voor de milieustraat en de 
kringloopwinkel gewijzigd. De exploitatie kosten voor de milieustraat en de kringloopwinkel worden aangepast 
vanwege: 

• Eenmalige verbouwingskosten van de milieustraat en de kringloopwinkel ad € 40.000,00; 
• Vervallen van de huur ad € 57.350,00 van de kringloopwinkel en de kantoorruimte van het 

kringloopbedrijf; 
• Raming kosten elektriciteit ad € 4.500,00. 

 
Per saldo een last van € 101.850,00. 
 
Voorziening afvalinzameling 
Beschikking over de voorziening  
De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een 
"gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 
Per saldo wordt de beschikking verhoogd met € 57.880,00 en daarvan heeft € 9.500,00 betrekking op de 
voorziening afvalvolume en het restant ad € 48.380,00 heeft betrekking op de voorziening egalisatie tarieven 
afvalstoffenheffing. 
 
Gemeentegebouwen  
 
Zorgcentrum Thomas van Diessenstraat 
Vanwege de aanpassing van het huurcontract met de GGD dient de raming verlaagd te worden met  
€ 10.135,00. 
 
Kinderopvang 
Vanwege de aanpassing van het huurcontract met Humanitas voor de locatie Grobbendonckpark 45 wordt een 
lagere huuropbrengst verwacht van € 14.418,00. 
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Programma 5  Sociaal domein 
 
Onderwijs 
 
Beleid lokaal onderwijs 
De verhoging van de raming met € 42.616,00 heeft betrekking op de Oké gelden die worden doorbetaald aan 
de schoolbesturen. Tegenover deze raming staat de verlaging tot hetzelfde bedrag bij het product 521 onderdeel 
algemene voorzieningen jeugd. 
 
Sport 
 
Combinatiefunctie  
De verhoging van de raming ad € 24.880,00 heeft betrekking op de hogere integratie uitkering in de algemene 
uitkering voor de combinatiefuncties. Tegenover de hogere integratie uitkering staan de lasten voor de 
uitbreiding van de combinatiefuncties. 
 
Eerstelijns WMO en jeugd  
 
De raming voor de algemene kosten bij de 1e lijns kosten wmo en jeugd wordt aangepast omdat de raming 
wordt aangepast voor de presentiegelden van de participatieraad. 
Voor 2015 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 6.750,00. 
 
Tweedelijns ondersteuning jeugd 
 
Uitkering jeugdzorg 
Het budget voor de decentralisatie van de jeugdzorg voor 2014 verlaagd met € 218.148,00. De algemene 
uitkering is hiervoor verlaagd en daartegenover staat op deze post een stelpost vanwege te verwachten lagere 
uitgaven omdat het uitgangspunt is om dit budgettair neutraal te verwerken. 
 
Burgerzaken  
Verkiezingen  
Het budget voor porti kosten voor de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen 
wordt verlaagd met € 8.000,00. 
 
Leerlingenvervoer  
Leerlingenvervoer 
Op basis van het gebruik hiervan wordt de raming voor het leerlingenvervoer met € 30.000,00 verlaagd. 
 
WWB-Inkomen  
 
Bijstand besluit zelfstandigen  
Het budget dat wordt ontvangen van het rijk voor het bijstandsbesluit zelfstandigen budgetdeel is verlaagd met  
€ 9.563,00. 
 
Bijzondere bijstand  
De budgetten voor de leenbijstand en voor de individuele inkomenstoeslag worden op basis van de huidige 
inzichten verhoogd met respectievelijk € 10.000,00 en € 5.195,00. 
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WWB-Werk 
 
Participatiebudget SZW. 
Het participatiebudget 2015 is verlaagd met € 11.664,00 en dat wordt budgettair neutraal verwerkt. 
 
Wet inburgering  
Wet inburgering 
Vanwege de toename van het aantal statushouders wordt een hoger budget beschikbaar gesteld aan 
ContourdeTwern. De extra kosten voor 2015 worden becijferd op € 13.248,00 en deze worden gedekt door 
hiervoor de AWR aan te wenden. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Collectief vervoer 
In de begroting is een bate geraamd van € 20.000,00 voor inkomensoverdrachten van de overheid. 
Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 9.115,00 naar € 29.115,00. 
 
Budget huishoudelijke verzorging  
In 2015 en 2016 krijgt de gemeente in de algemene uitkering een extra budget voor het uitvoeringsplan 
huishoudelijke hulp. Het bedrag voor 2015 is € 99.732,00 en dat wordt toegevoegd aan het budget 
huishoudelijke verzorging. 
 
WLZ Zorg in natura 
De integratie uitkering sociaal domein voor de nieuwe taken in het kader van de wmo is verlaagd met  
€ 100.369,00. Uitgangspunt is om de uitkeringen in het sociaal domein budgettair neutraal te verwerken 
vandaar dat een raming wordt opgenomen van een te realiseren stelpost voor het onderdeel nieuwe taken voor 
de wmo. 
 
Programma algemene dekkingsmiddelen  
 
Beleggingen liquiditeiten  
 
Beleggingen/liquiditeiten algemeen 
In de begroting 2015 is een dividend geraamd van € 15.250,00 dat wordt uitgekeerd door de BNG 
Op basis van de jaarrekening 2014 van de BNG wordt een BNG uitgekeerd van € 7.250,00 zodat de raming 
wordt verlaagd met € 8.000,00. 
 
Bestemmingsreserves toevoegingen/onttrekkingen  
 
In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2015 vinden de volgende 
mutaties plaats in de reserves: 
 
De mutaties in de reserves hebben betrekking op : 
 

• Een storting in de algemene reserve grondexploitatie ad € 232.000,00 omdat de voorziening voor 
de Boschkens vanwege een te verwachten nadelig resultaat gelet op de recente doorrekening van 
het complex kan komen te vervallen. De vrijval van de voorziening wordt gestort in de algemene 
reserve grondexploitatie; 
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• Een correctie van de beschikking over de reserve riolering ad € 311.173,77 omdat in de 
jaarrekening 2014 deze reserve is geherclassificeerd naar een voorziening. 

• een beschikking over de AWR ad € 58.670,00 en deze heeft betrekking op: 
a. een beschikking over de AWR voor de kosten in 2015 voor het zaakgericht werken ad 

 € 61.900,00; 
b. een beschikking over de AWR voor de meerkosten ad € 29.000,00 van voormalig personeel; 
c. een beschikking over de AWR ad € 45.000,00 vanwege de extra inzet voor een medeweker 

voor het opstellen van en uitvoering van een nieuw milieubeleidsplan; 
d. een beschikking over de AWR ad € 13.248,00 voor het inzetten van Contourdetwern voor de 

opvang van statushouders; 
e. een correctie over de beschikking van de AWR van € 20.000,00 omdat de 

wachtgelduitkering van een voormalige bestuurder lager uitvalt; 
f. een correctie over de beschikking van de AWR ad € 70.478,00 omdat de niet gerealiseerde 

bezuiniging in het kader van de WMO lager is uitgevallen vanwege de aanpassing van de 
integratie uitkering voor de wmo. 

 
Gemeentefondsuitkering 
 
De algemene uitkering valt in 2015 € 506.908,00 lager uit vanwege: 
 
a. Het effect van de septembercirculaire 2014 
In de septembercirculaire 2014 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld, die 
leiden tot een verlaging van de algemene uitkering met € 69.170,00. 
 
In de decembercirculaire 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. Deze zogenaamde taakmutaties zijn over het algemeen budgettair neutraal voor de 
begroting. Corresponderende uitgavenposten in de begroting dienen te worden verhoogd/verlaagd. 
Onderstaande taakmutaties 5 tot en met 7 kunnen echter niet budgettair neutraal worden verwerkt. 
 

Taakmutaties gemeentefonds sept '14 2015 
1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO  -19.599 
2 Decentralisatie Participatiewet  174.741 
3 Integratie-uitkering WMO             49.961 
4 DU Centrum Jeugd en Gezin  1.710 
5 Burgerzakenmodules Basisreg. Personen -331 
6 Implementatieondersteuning mGBA -1.322 
7 Beeldende kunst en vormgeving -4.011 
  Totaal taakmutaties 201.149 

 

 
 

   Waarvan budgettair neutraal (1 t/m 4) 206.813 
  Waarvan niet budgettair neutraal (5 t/m 7) -5.664 

 
Voor de hoogte van de algemene uitkering 2015 bedraagt het voordelige effect van de septembercirculaire  
€ 201.149,00 -€ 69.170,00 =€ 131.980,00. 
 

 8 



b. Het effect van de decembercirculaire 2014 
De decembercirculaire levert voor 2015 alleen een budgettair neutrale taakmutatie op van - € 6.980,00 voor 
Centra voor Jeugd en gezin. 
 
c. Het effect van de meicirculaire 2015 
De negatieve accresontwikkeling en de afrekening van het accres 2014 leveren voor 2015 een lagere algemene 
uitkering op van € 505.198,00. 
Actualisering van de hoeveelheden maatstaven (o.a. aantal bijstandsgerechtigden en Woz-waarden) en 
aanpassing van de rekentarieven leveren voor 2015 een hogere algemene uitkering op van € 30.361,00. 
Per saldo leveren deze algemene mutaties voor 2015 een lagere algemene uitkering van in totaal  
€ 474.837,00. 
 
In de meicirculaire 2015 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. 
 
Taakmutaties gemeentefonds mei 2015 2015 
1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO  -93.619 
2 Decentralisatie Jeugdzorg -218.148 
3 Decentralisatie Participatiewet -15.433 
4 Integratie-uitkering WMO 20.517 
5 D.U. Impuls Brede scholen Combinatiefuncties 24.880 
6 D.U. Huishoudelijke hulp 99.732 
  Totaal taakmutaties -182.071 

 
Deze mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in de Burap. 
 
d. Voorgaande jaren 
Voor de voorgaande jaren tot en met 2014 geeft de meicirculaire een voordeel van € 25.000,00.  
 
Totaal effect algemene uitkering : 
Effect septembercirculaire  € 131.980,00 V 
Effect decembercirculaire  € 6.980,00 N 
Effect meicirculaire   € 656.908,00 N 
Effect meicirculaire voorgaande jaren  € 25.000,00 V 
Totaal verlaging algemene uitkering  € 506.908,00 N 

Waarvan per saldo budgettair neutraal verwerkt € 17.762,00. 
 
Sociaal domein 
Volgens nieuwe voorschriften IV3 moeten de uitkeringen Sociaal domein op een andere kostenplaats geboekt 
worden dan de algemene uitkering. In onze begroting was dit nog niet zo geraamd. Dat wordt in deze wijziging 
gecorrigeerd. 
De uitkeringen sociaal domein zijn op grond van de meicirculaire als volgt geraamd: 
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Integratie-uitkering nieuwe taken Wmo 2.779.340 
Integratie-uitkering Jeugdzorg (IU) 6.129.057 
Integratie-uitkering Participatiewet Wsw 3.511.956 
Integratie-uitkering Participatiewet Re-integratie 242.084 
Totaal Integratie-uitkeringen 3D 12.662.437 

 
De raming van de algemene uitkering is als gevolg van deze splitsing met eenzelfde totaalbedrag verlaagd. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Onvoorziene uitgaven  
Tot en met begin juni is eenmaal een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven en dat heeft betrekking op 
de extra kosten die zijn gemaakt voor de sloop van het pand Henri Dunantstraat 33, dat in het verleden o.a. is 
gebruikt door peuterspeelzaal de Hummeltjes. 
Tijdens de sloop zijn bepaalde zaken geconstateerd die extra kosten met zich mee hebben meegebracht. 
 
Beleidsveranderingen  
Totaal wordt een bedrag geraamd van € 480.000,00 en dat valt uiteen in : 

a. een voordeel op de afschrijvingen dat wordt becijferd op € 55.000,00 
b. een rentevoordeel van € 275.000,00 voornamelijk vanwege de lage rentestand begin 2015; 

Voor een nadere toelichting zie de tekst bij de kostenplaats rente en afschrijvingen. 
c. tenslotte wordt een voordeel ingerekend van € 150.000,00 vanwege te verwachten onderuitputting 

op budgetten. 
 

Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen  
 
Verplichtingen voorgaande jaren  
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn verplichtingen uit 2014 waarvan de factuur nog niet ontvangen was 
opgenomen als transitoria, met andere woorden nog te betalen uitgaven. Per 31 december stond in de balans 
een bedrag open van € 786.207,00. 
Deze transitoria dienen in principe per 1 april betaald te zijn en zo niet dan dienen deze vrij te vallen. Per 1 april 
stond er nog een bedrag open van € 492.529,00. Alle nog te betalen uitgaven zijn bekeken en er is een bedrag 
vrijgevallen van € 75.000,00. Op 15 juni stond nog een bedrag open van € 295.902,00. 
 
Vrijvallen van de voorziening de Boschkens 
Bij de jaarrekening 2014 is een voorziening opgenomen van € 232.000,00 vanwege een te verwachten nadelig 
resultaat van het complex de Boschkens. Op basis van de recente doorrekening wordt geen nadelig resultaat 
van de Boschkens meer verwacht zodat deze voorziening kan vrij vallen. 
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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 2015 is 
rekening gehouden met een rekenrente van 3,25%. Rekening houdend met de lagere actuele rente voor 2015 
een verwacht rentevoordeel op van € 275.000,00. 
 
De te verwachtte werkelijke afschrijvingen blijven tevens achter op de begrote afschrijvingen. Deze 
onderuitputting levert in 2015 een verwacht voordeel op van € 55.000,00. 
 
Daarnaast is rekening gehouden met een eenmalige extra afschrijving voor het cyclisch onderhoud van 
gemeentegebouwen vanwege de extra sloopkosten voor het pand Henri Dunantstraat. 
 
Totaal voordeel rente en afschrijvingen    €         330.000,00 
 
Kostenplaats salarissen en sociale lasten 
 
Salarissen en sociale lasten 
Voor het opstellen en uitvoeren van een nieuw milieubeleidsplan is voor een periode van 3 jaar (2015-2016-
2017) geld beschikbaar gesteld voor ambtelijke capaciteit om concrete acties te kunnen uitvoeren. Extra inzet 
van ambtelijke ondersteuning geeft een kostenpost van € 45.000,00 welke uit de AWR onttrokken wordt. 
 
Voormalig personeel / bestuur 
Vanwege het verwerven van neveninkomsten van een oud bestuurder is de wachtgeldverplichting lager.  
Er wordt voor 2015 daarom € 20.000,00 minder onttrokken uit de AWR.  
 
Inhuur tijdelijk personeel 
Vanwege langdurige ziekte, andersoortige uitval en de toename van het werkaanbod wordt er personeel 
ingehuurd. Een deel van deze kosten wordt gedekt uit projecten, investeringen of het grondbedrijf. Voor het 
resterende deel wordt het budget voor tijdelijke inhuur en vacaturevoordeel als dekking ingezet. Dit is niet 
toereikend. Het budget voor inhuur dient verhoogd te worden met voorlopig € 250.000,00. Aangezien het hier 
de financiële verplichtingen betreft die tot nu toe (peildatum 01/06) zijn aangegaan, is niet uit te sluiten dat 
meer inhuur, en dus meer budget, later dit jaar nodig zal zijn.  
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Kredieten  
 
De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:  
 
Zaakgericht werken  
Het krediet voor het zaakgericht werken wordt verhoogd met € 24.000,00 omdat het krediet voor het 
gemeentelijk registratie systeem waarbij rekening was gehouden met de uitbreiding van 30 naar 50 gebruikers 
niet meer nodig is. 
 
Kindfuncties de Vonder 
Dit krediet wordt verlaagd omdat het aandeel in de totale bouw voor dit onderdeel kleiner is zodat dit krediet 
wordt verlaagd. 
 
Kindfuncties Kameleon 
Dit krediet wordt verlaagd omdat het aandeel in de totale bouw voor dit onderdeel kleiner is zodat dit krediet 
wordt verlaagd. 
 
Nieuwbouw de Vonder, bouw 
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens. Voor de bouw van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een verhoging 
van het krediet van krediet van € 364.700,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder, staartkosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens wat een verlaging betekent van € 49.575,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder, VAT-kosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens hetgeen per saldo een verlaging betekent € 46.462,00. 
 
Nieuwbouw de Vonder sloop en tijdelijke huisvesting  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens wat per saldo een verlaging betekent van € 25.575,00. 
 
Nieuwbouw Kameleon, bouw 
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens 
Voor de bouw van de nieuwe school wordt rekening gehouden met een verhoging van het krediet van  
€ 170.080,00. 
 
Nieuwbouw Kameleon, staartkosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens wat een verlaging betekent van € 23.024,00. 
 
Nieuwbouw Kameleon, VAT-kosten  
Ten behoeve van een scherpe budgetbewaking van dit krediet wordt het krediet aangepast aan de meest 
actuele financiële gegevens wat een verlaging betekent van € 19.923,00. 

 12 



 
Kapitaalwerken 2015 
De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de gecorrigeerde uren vanwege de vastgestelde 
afdelingsplannen voor 2015. 
 
Vervanging verlichting 2015 
Bij het vaststellen van de begroting 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van  
€ 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld door de projecten Kempenlaan en Eikenlaan. 
Dit krediet wordt verlaagd met € 53.000,00. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan 2015 ov 
Bij het vaststellen van de begroting 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van  
€ 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld door het project Kempenlaan waarvoor een 
krediet nodig is van € 42.000,00. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan ov 
Bij het vaststellen van de begroting 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van  
€ 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld door het project Eikenlaan waarvoor een krediet 
nodig is van € 11.000,00. 
 
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen 2015 
De raming heeft betrekking op de extra uitgaven voor het cyclisch onderhoud van gemeentegebouwen vanwege 
de extra sloopkosten van het pand Henri Dunantstraat 33 
 
Fietspad Mill Hil 
Het krediet voor het fietspad Mill-Hill was voorgefinancierd vanuit de Boschkens en de raming wordt in deze 
wijziging verlaagd met € 154.600,00. 
 
Peppelgaard/Beukengaard wegen 
Vanwege de hogere kosten die gemaakt zijn wordt de raming voor het krediet verhoogd met € 112.500,00 en 
dat komt ten laste van het uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015. 
 
Peppelgaard/Beukengaard riool 
Vanwege de lagere kosten die gemaakt zijn wordt de raming voor het krediet verlaagd met € 230.000,00 en 
dat komt ten gunste van het uitvoeringskrediet infraplan riolering 2015. 
 
Voorbereidingskrediet infraplan wegen 2015 
De raming voor het voorbereidingskrediet infraplan wegen 2015 wordt verlaagd met € 219.900,00 omdat 
deze zijn ingevuld bij de diverse voorbereidingskredieten voor 2015 en deze hebben betrekking op: 

• Voorbereidingskosten 2015 't Ven noord I, wegen ad € 150.000,00; 
• Voorbereidingskosten 2015 Kempenlaan wegen ad € 21.000,00. 

 
Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015 
Het uitvoeringskrediet 2015 was geraamd op € 445.500,00. Dit krediet is voor het totale bedrag ingevuld en 
toegeschreven aan de diverse uitvoeringsprojecten zodat de raming van het algemene krediet wordt verlaagd 
naar nul. 
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Uitvoeringskrediet infraplan riolering 2015 
De raming voor het voorbereidingskrediet vervanging infraplan riolering wordt verlaagd naar nul vanwege het 
concreet invullen door de specifieke kredieten. 
 
Infraplan 2015 e/m riolering  
Dit heeft betrekking op een correctie van het krediet infraplan 2015, vervanging riool civiel. 
 
Infraplan 2015, vervanging riool/civiel 
De raming van dit krediet wordt verlaagd en dit bedrag ad € 68.665,00 wordt geraamd bij het krediet 
Infraplan 2015, investering E/M-2015. 
 
Maatregelen riolering vanwege wateroverlast 
Hiervoor wordt een krediet geraamd van € 89.000,00 en dat is een gevolg van de invulling van het infraplan 
2015, riolering. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan, wegen  
Voor de uitvoeringskosten van de Kempenlaan is een krediet nodig van € 353.000,00 en dat is een invulling 
van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan wegen 2015. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan, riolering  
Voor de uitvoeringskosten van de Kempenlaan, onderdeel riolering is een krediet nodig van € 85.000,00 en dat 
is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan riolering. 
 
Voorbereiding 't Ven noord 1, riool 
Voor de uitvoeringskosten van de Kempenlaan, onderdeel riolering is een krediet nodig van € 150.000,00 en 
dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan riolering. 
 
Voorbereiding 't Ven, noord I, wegen  
Voor de voorbereidingskosten van de Kempenlaan, onderdeel wegen is een krediet nodig van € 96.500,00 en 
dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan wegen. 
 
Voorbereiding Kempenlaan, riool 
Voor de voorbereidingskosten van de Kempenlaan, onderdeel riolering is een krediet nodig van € 21.000,00 en 
dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan riolering. 
 
Voorbereiding Kempenlaan, wegen  
Voor de voorbereidingskosten van de Kempenlaan, onderdeel wegen is een krediet nodig van € 88.500,00 en 
dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan wegen. 
 
Eikenlaan, riolering  
Voor de uitvoeringskosten van de Kempenlaan, onderdeel riolering is een krediet nodig van € 13.000,00 en dat 
is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan riolering. 
 
Eikenlaan, wegen 
Voor de uitvoeringskosten van de Kempenlaan is een krediet nodig van € 169.000,00 en dat is een invulling 
van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan wegen. 
 
 

 14 



GRS 
De raming van dit krediet wordt verlaagd met € 24.000,00 en dat wordt toegevoegd aan het krediet 
zaakgericht werken. 
 
 
Reserves en voorzieningen  
 
Voor het onderdeel reserves wordt verwezen naar de toelichting vanaf bladzijde 7 bij bestemmingsreserves. 
 
De raming voor het onderdeel voorzieningen heeft betrekking op: 

a. De voorziening verrekening afvalvolume; 
b. De voorziening egalisatie tarieven riolering; 
c. De voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 
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