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Bestuursrapportage 2015 

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
23 juni 2015 14 juli 2015 10ee wijziging  

Begroting 2015 
 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
De Burap 2015 sluit met een negatief resultaat van afgerond € 497,000,00. Een eventueel negatief 
jaarresultaat wordt gedekt door te beschikken over de algemene weerstandsreserve.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De planning en control cyclus is uitgewerkt in de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet die 
op 3 februari laatstelijk is gewijzigd en vastgesteld. 
 
Conform de verordening is gekozen voor één presentatie en wordt de begrotingswijziging meteen na de 
presentatie aangeboden ter vaststelling in de gemeenteraad van 14 juli. 
 
De presentatie van de Burap bestaat uit: 
 
1. De Burap: wat is het en wat kunt u ermee? 
2. Voortgang van beleid en projecten en nieuwe ontwikkelingen; 
3. Risico's; 
4. Financiën. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Een voorspelling van het verdere verloop van de gemeentebegroting, zodat de uiteindelijke jaarrekening niet te 
zeer zal afwijken van de prognose. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en  
investeringskredieten in de begroting groter dan € 5.000,00 toegelicht. 

 

 

 

Ambtelijke bijstand:  S. de Knegt 
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4. Wat mag het kosten? 
Voor wat betreft de financiën is dit een afwijkingenrapportage. In de 10e wijziging van de begroting 2015 
worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2015 uiteen zijn gezet. 
De Burap sluit met een negatief resultaat van afgerond € 497.000,00. 
Het saldo in de begroting 2015 bedraagt  na de raadsvergadering van9 juni € 11.085,00 positief en samen 
met de uitkomst van deze Burap bedraagt het begrotingsresultaat afgerond € 486.000,00 negatief. 
 
Naast deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder 
niet worden toegelicht. 
 
Het nadeel van € 497.000,00 heeft op hooflijnen betrekking op: 
 
Hogere uitgaven/minder inkomsten: 

• Inhuur tijdelijke personeel vanwege ziekte, uitval e,d.  €   250.000,00 
• Lagere toerekening van uren aan grondexploitatie en 

riolering        €   150.000,00 
• Lagere algemene uitkering samen de trap af vanwege de 

lagere accressen       €   544.000,00 
• Vervallen raming subsidie provincie reconstructies (GGA)  €   120.000,00 
• Lagere huuropbrengsten       €     25.000,00 
• Lager dividend BNG       €       8.000,00 
• Hoger budget juridische advisering      €     10.000,00 
• Diverse hogere uitgaven      €     44.000,00 

Totaal hogere uitgaven/minder inkomsten       € 1.151.000,00 
 
Lagere uitgaven /meer inkomsten:  

• Uitkering gedeelte batig saldo 2014 Hart van Brabant   €       9.000,00 
• Uitkering gedeelte batig saldo 2014 Veiligheidsregio en 

vrijval btw-reserve       €     35.000,00 
• Hogere opbrengst algemene uitkering voorgaande jaren   €     25.000,00 
• Lagere rentekosten vanwege de lage rente     €   275.000,00 
• Lagere afschrijvingslasten vanwege de doorloop van projecten  €     55.000,00 
• Vrijval verplichtingen uit 2014     €     75.000,00 
• Lagere lasten leerlingenvervoer     €     30.000,00 
• Verwacht voordeel lagere budgetten onderuitputting   €   150.000,00 

Totaal lagere uitgaven/meer inkomsten       €   654.000,00 
 
Voor een verklaring van dit verschil wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de presentatie, de analyse op 
hoofdlijnen van de financiële mutaties en de toelichting bij de 10e wijziging van de begroting 2015. 
 
Grondexploitatie  
Twee keer per jaar wordt de grondexploitatie geactualiseerd. Een keer ten behoeve van de komende begroting 
en een keer ten behoeve van de jaarrekening. In de presentatie wordt de actuele stand van zaken ten aanzien 
van de diverse projecten gepresenteerd. In de Burap valt nu voorziening de Boschkens ad  € 232.000,00 vrij 
omdat er geen nadelig resultaat meer wordt verwacht en dit bedrag vloeit terug naar de algemene reserve 
grondexploitatie. 
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5. Communicatie en participatie / inspraak 
Niet van toepassing. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
De financiële consequenties zijn verwerkt in de bijgevoegde 10e wijziging van de begroting van baten en lasten 
2015. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Niet van toepassing. 
 
8. Voorstel 
Voorgesteld wordt in te stemmen met aangeboden 10e wijziging van de begroting 2015 met de daarbij 
behorende toelichting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Goirle, 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni ; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

 
vast te stellen de 10e wijziging van de begroting 2015 
 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14 juli 2015 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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