
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2015 9

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 29 september 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 4610001 Doorb kap.lstn afsch 33.160,24 1.876,00 0,00 35.036,24
PR01 Bestuur 4610003 Doorb kap.lstn rente 3.544,91 305,00 0,00 3.849,91
PR01 Bestuur 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -408.978,10 0,00 -2.181,00 -411.159,10

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 8.821,18 0,00 -2.181,00 6.640,18
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4622001 Aandeel kpl algemeen 104.220,40 2.181,00 0,00 106.401,40

totaal exploitatie 4.362,00 -4.362,00

KSTPL Kostenplaatsen 4210003 Rente financ.tekort 644.293,22 305,00 0,00 644.598,22
KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 2.399.488,34 1.876,00 0,00 2.401.364,34
KSTPL Kostenplaatsen 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -11.479,28 0,00 -2.181,00 -13.660,28

totaal exploitatie 2.181,00 -2.181,00



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

K09030003 Camera's raadszaal 4333243 Apparatuur 0,00 18.760,00 0,00 18.760,00

totaal exploitatie 18.760,00 0,00



Toelichting op de 9e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2015. 
 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 29 september in te stemmen met de aanschaf en installatie van een 
drietal camera's in de raadszaal. 
 
De investering hiervoor bedaagd € 18.760,00 en deze wordt in de begroting ( vanaf 2016) gedekt door de 
bijdrage aan de LOG te verlagen met € 4.379,00 tot het bedrag dat hiervoor jaarlijks ontvangen wordt van het 
Rijk ( in 2015 bedraagt deze bijdrage € 1,14 per huishouden en dat betekent een bedrag van € 11.506,00). 
 
In deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten geraamd voor 2015: 
 
Afschrijving € 18.760,00 in 5 jaar is jaarlijks   € 3.752,00 
Rente 3,25 %  x € 18.760,00 is voor het 1e jaar   €    610,00 
Totale kapitaallasten      € 4.362,00 
 
Voor 2015 wordt uitgegaan van de halfjaarlijkse lasten en deze bedragen ½  x 4.362,00 is €  2.181,00 en 
deze komen ten laste van de algemene middelen 2015. 
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