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op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente

Provincie

Goirle

Noord-Brabant

Dienstjaar
2016

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 8 maart 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Nummer

Volgbladen
4

Objectnummer

Omschrijving

Kostensoort

Omschrijving

PR003

Ontwikkeling ruimte

4610002

Doorb kaplstn xt afs

ALG_DEK

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

8600001

Beschik over res

Oude
begroting

Vermeerdering

Kostenplaatsen
Kostenplaatsen
Totaal kostenplaatsen

4230001
8610001

Afschrijvingen
Doorb rnt/afs GD

Nieuwe
begroting

0,00

915.315,00

0,00

915.315,00

-3.026.440,74

0,00

-915.315,00

-3.941.755,74

915.315,00

-915.315,00

915.315,00
0,00

0,00
-915.315,00

915.315,00

-915.315,00

Totaal exploitatie
KSTPL
KSTPL

Vermindering

2.668.267,47
-4.877.299,91

3.583.582,47
-5.792.614,91

Objectnummer

Omschrijving

K07030033 Voorber.kred. Rill.baan/Popp.weg/Onderh.
K07030034 Voorber.kred. faunapassage
K07030035 Voorber.kred. aanpassing wegen Nieuwkerk

Kostensoort

Omschrijving

4333226
4333226
4333226

Voorb. en toezicht
Voorb. en toezicht
Voorb. en toezicht

Oude
begroting

Vermeerdering

0,00
0,00
0,00

Totaal kredieten

62226

reserve Turnhoutsebaan
Totaal reserves

4600003

Beschikking reserves

0,00

Vermindering

Nieuwe
begroting

504.015,00
366.300,00
45.000,00

0,00
0,00
0,00

915.315,00

0,00

915.315,00

0,00

915.315,00

0,00

504.015,00
366.300,00
45.000,00

915.315,00

Toelichting op de 4e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016
De raad besluit in zijn vergadering van 8 maart tot :
a.
De aanleg van de rotonde Poppelseweg te vervroegen naar 2017;
b.
Ook de verbetering van de kruising Rillaersebaan en de aanleg van de faunapassage in 2017 uit te
voeren, en te combineren met het groot onderhoud aan de wegvakken nabij de rotonde Poppelseweg;
c.
De aanleg van de rotonde Tijvoortsebaan te vervroegen naar 2018, afhankelijk van het verloop van het
NIMBY-project in de omgeving van de locatie;
d.
De verharding van het Nieuwkerksbaantje en afwaardering van de Nieuwkerksedijk-Zuid in dit project
mee te nemen, en bij voorkeur eveneens uit te voeren in 2018;
e.
De varianten "klinkerverharding sober" en "asfalt" verder uit te werken;
f.
Een voorbereidingskrediet van in totaal € 915.315,00 beschikbaar te stellen, hiervoor de reserve
Turnhoutsebaan aan te wenden, en hiervoor de begroting 2016 te wijzigen;
g.
De besluitvorming omtrent de ontwerpen van voornoemde deelprojecten te mandateren aan het college.
Voorgesteld wordt om, gezien de combinatie van verschillende deelprojecten, het totale voorbereidingskrediet te
verdelen over 3 voorbereidingskredieten:
• Voorbereidingskrediet Rillaersebaan, Poppelseweg, groot onderhoud en 50% grondaankoop: € 504.015,00
exclusief BTW;
• Voorbereidingskrediet faunapassage en 50% grondaankoop: € 366.300,00 exclusief BTW;
• Voorbereidingskrediet aanpassing wegen Nieuwkerk: € 45.000,00 exclusief BTW.
Het totaal van de drie voorbereidingskredieten ad 5 915.315,00 komt ten laste van de reserve Turnhoutsebaan.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

