
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 4

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 13 december 2016

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Marijo Immink



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

Exploitatie

P3 Ontwikkeling ruimte 4730001 Afschrijvingen 626.667,75 1.760,00 0,00 628.427,75
P3 Ontwikkeling ruimte 4740001 Toeger rente kapwerk 286.433,69 1.100,00 0,00 287.533,69

AD Algemene dekkingsmiddelen 4380902 Saldo begroting 132.935,26 0,00 -2.860,00 130.075,26

Totaal exploitatie 2.860,00 -2.860,00



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

Kredieten 

K07030039 Openbare ruimte Vonder 4333212 Wegenmbouwk.werken 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00

Totaal investeringen 44.000,00 0,00



 
Toelichting op de 4e wijziging van de begroting van baten en lasten  2017 
 
De raad heeft in haar vergadering van 13 december besloten om : 
 
a. een extra krediet ad € 276.075,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de meerkosten 
van het aanleggen van de speelplaats, het toepassen van grondverbetering (incl. bronnering en 
veiligheidsmaatregelen) en de huur van de tijdelijke huisvesting van KC De Vonder;  
b. een krediet ad € 44.000,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de inrichtingskosten 
van de openbare ruimte rond het onder ad a vermelde kindcentrum;  
c. de begrotingen 2016 en 2017 dienovereenkomst te wijzigen.  
 
In deze begrotingswijziging wordt onderdeel b verwerkt en onderdeel b wordt verwerkt in de 4e 
wijziging van  de begroting 2017. 
 
Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 44.000,00. 
 
De totale kapitaallasten bedragen : 
 
Afschrijving in 40 jaar is jaarlijks    €   1.760,00 
Rente 2,5% van € 44.000,00 is in het 1e jaar   €   1.100,00 
Totale kapitaallasten       €  2.860,00 
 
Deze extra lasten worden gedekt uit de aanwezige begrotingsruimte 2017. 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit 
 

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2017 
 

     nr. omschrijving  dekking  saldo  saldo 

   
begroting  onvoorzien  

     

 
Begin saldo  

 

-
112.955,00 69.600,00 

     1. Effect september circulaire  
 

245.890,00 0,00 

     2. Beschikbaar stellen budgettair neutraal 0,00 0,00 

 
budgetten en kredieten  

   
     3. Overheveling van  ten laste van de  

  
 

budgetten van 2016 naar 2017 reserve overgehevelde  0,00 0,00 

  
budgetten  

  
     4. Krediet openbare ruimte ten laste van de  -2.860,00 0,00 

 
bij school de Vonder  begrotingsruimte  

  
     
     
     
 

Sub-totaal na de raad van 13 december 2016 130.075,00 69.600,00 
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