Begrotingswijziging
Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten
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 12 juli 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Nummer

Volgbladen
6

Objectnummer

Omschrijving

Kostensoort

Omschrijving

ALG_DEK
ALG_DEK

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4600001
8600001

Toevoeging reserves
Beschik over res

Oude
begroting

1.123.478,00
-3.941.755,74

totaal exploitatie

62101
62334
71000

algemene weerstandsreserve
reserve sociaal domein
saldo van de jaarrekening

totaal reserves

Vermeerdering

Vermindering

2.913.114,35
0,00
0,00 -2.913.114,35

Nieuwe
begroting

4.036.592,35
-6.854.870,09

2.913.114,35 -2.913.114,35

8600003
8600003
4600003

Toev aan reserves
Toev aan reserves
Beschikking reserves

-325.641,00
0,00
0,00

0,00 -1.813.114,35
0,00 -1.100.000,00
2.913.114,35
0,00

2.913.114,35 -2.913.114,35

-2.138.755,35
-1.100.000,00
2.913.114,35

Toelichting op de 6e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016
De Raad besloot in zijn vergadering van 12 juli om
I.
II.
III.
IV.

V.

de jaarstukken 2015 vast te stellen;
de in de jaarstukken 2015 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
in te stemmen met het storten van het voordelig resultaat ter hoogte van € 1.813.114,35 in de
algemene weerstandsreserve en in te stemmen met het eenmalig storten van € 1.100.000,00 in een
reserve sociaal domein (tot 2020).
de reserve sociaal domein uitsluitend te gebruiken voor:
1. tekorten in de jeugdzorg;
2. maatwerkvoorzieningen in de Wmo;
3. tekorten bij versnelde integratie van vergunninghouders;
4. het stimuleren van innovaties ten behoeve van de zorg.
de begroting 2016 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 2015.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2016
nr. omschrijving

dekking

saldo
saldo
begroting onvoorzien

Begin saldo

31.433,00

69.450,00

1.

Effect september circulaire

76.250,00

0,00

2.

Beschikbaar stellen
budgetten en kredieten

budgettair neutraal

0,00

0,00

3.

Overheveling van
budgetten van 2015 naar 2016

ten laste van de
reserve overgehevelde
budgetten

0,00

0,00

4.

Voorbereidingskredieten
Turnhoutsebaan

ten laste van de
reserve
Turnhoutsebaan

0,00

0,00

5.

Budget voor de selectie
nieuwe burgemeester

30.000,00

0,00

6.

Vaststellen van de jaarrekening
2015 en bestemmen resultaat

0,00

0,00

77.683,00

69.450,00

toevoeging aan de
AWR

Subtotaal na de raad van 12 juli 2016

