
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2015 6

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 3 februari 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 

PROG06 Burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 239.000,00 10.500,00 0,00 249.500,00
PROG06 Burgers 4423006 Verg. maaltijdvoorz. 14.500,00 2.500,00 0,00 17.000,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 24.084,68 0,00 -13.000,00 11.084,68

Totaal exploitatie 13.000,00 -13.000,00



Toelichting op de 6e wijziging van  de begroting van baten en lasten 2015. 
 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 3 februari 2015 om in te stemmen met de 4 beslispunten en de Nota 
Minimabeleid 2015-20187 vast te stellen. 
 
Het verhogen van de inkomensgrens naar 120% van de geldende norm, het behouden van het Kind pakket en 
het laten vervallen van de Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten leiden tot 
meerkosten van € 13.000,00. 
 
Ten opzichte van de huidige ramingen worden de volgende ramingen verhoogd: 

•  Bijzondere bestaanskosten    €  10.500,00 
• Vergoedingen maaltijdenvoorziening   €    2.500,00 

Totaal      €  13.000,00 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 
 

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2015 
 

     nr. omschrijving  dekking  saldo  saldo 

   
begroting  onvoorzien  

     
 

Begin saldo  
 

8.822,00 92.200,00 

     1. Beschikbaar stellen budgetten en  0,00 0,00 

 
investeringen  budgettair neutraal  

  
     2. Invullen stelpost  

 
15.263,00 0,00 

 
onderuitputting  

   
     3. Budgetten van de drie  budgettair neutraal  

  
 

transities, allocatie  
 

0,00 0,00 

     4. Vastellen van het v-grp  budgettair neutraal  0,00 0,00 

     5. Vaststellen van het wegen- 
 

0,00 0,00 

 
beliedsplan  budgettair neutraal  

  
     6. Nota minimabeleid 2015-2018 

 
-13.000,00 0,00 

     
     
 

Subtotaal na de raad van 3 februari 2015 11.085,00 92.200,00 
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