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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 04 
Zaaknummer: 2016-012800 
 
Onderwerp 
Financieel Tussenbericht 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
17 november 2016 13-12-2016 - Financieel 

Tussenbericht 
- 10e wijziging begroting 2016 

 3e wijziging begroting 2017. 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
Conform de Planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten en de Financiële verordening ex 
artikel 212 van de gemeentewet wordt u in december het Financieel Tussenbericht ter vaststelling 
aangeboden. 
Het doel van dit tussenbericht is een rapportage van het college aan de gemeenteraad over 
financiële afwijkingen van de begroting, uitsluitend cijfermatig. Het is een prognose van het te 
verwachten jaarrekeningresultaat. Over de financiële wijzigingen en de uitvoering van het beleid 
wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd zodat u uw raadsdiscussie dan inhoudelijk kunt 
voeren. De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht is € 2.497.051,00 positief.  
 
Met uw raad is afgesproken dat het Financieel Tussenbericht slechts bedoeld is als financieel 
instrument om zo afwijkingen van de begroting ten opzichte van de jaarrekening zo klein mogelijk te 
houden. Om die reden ontbreekt een inhoudelijke verklaring van verschillen; deze volgt zoals 
gebruikelijk bij de jaarrekening. 
 
Echter, gelet op het feit dat we op een groot jaarrekeningresultaat afstevenen wat grotendeels wordt 
verklaard door Programma 4 Sociaal Domein, wil ons college hierover wel een inhoudelijke 
opmerking maken. Bij het opstellen van deze begroting 2016 (medio 2015) hebben we - net als het 
voorgaande jaar - rekening gehouden met het principe: geld wat het Rijk ons (weliswaar niet 
geoormerkt) uitkeert voor de taken in het sociale domein, zullen we kostenneutraal verwerken. Met 
andere woorden: 'we doen het met de middelen die we vanwege deze taak ontvangen'. Bij de 
jaarrekening 2015 was reeds duidelijk dat het ruime overschot een incidenteel karakter heeft, omdat 
we en tot 2019 trapsgewijs minder rijksmiddelen zullen ontvangen. Deze korting loopt in toekomstig 
perspectief op tot € 1.776.426,00 (excl. tegemoetkoming woonplaatsbeginsel en eventuele 
doorvertaling naar bijvoorbeeld Diamantgroep). Overigens zijn deze rijksmiddelen toegekend op 
basis van zeer globale aannames vooraf. Tot slot hebben we via de septembercirculaire extra 
Rijksmiddelen ontvangen vanwege de bij u bekende lobby omtrent het woonplaatsbeginsel 
(€ 590.000,00).  
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1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In 2015 is conform de Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet gekozen voor één 
Bestuursrapportage. Vanwege de grote tijdspanne tussen het vaststellen van de Burap en de 
definitieve uitkomst van de jaarrekening is er behoefte aan een Financieel Tussenbericht dat leidt tot 
een begrotingswijziging die uiterlijk in december vastgesteld dient te worden. 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kunnen substantiële wijzigingen in de ramingen nog 
verwerkt worden. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Door middel van dit Financieel Tussenbericht worden de begrote cijfers in hoofdlijnen zoveel 
mogelijk in overeenstemming gebracht met de te verwachte realisatie. Opgetreden afwijkingen 
worden slechts kort toegelicht. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
De huidige stand van begroting is kritisch bekeken wat heeft geleid tot de voorliggende 
begrotingswijziging. In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met week 43; de 
peildatum is 1 november 2016. Over de uitvoering van beleid zal verantwoording worden afgelegd in 
het jaarverslag en de jaarrekening 2016. 
 
4. Wat mag het kosten? 
In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met week 43; de peildatum is 1 
november 2016. 
 

a. Uitkomst financieel tussenbericht 
 
De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een voordeel van € 2.497.051,00 dat als volgt 
per programma is opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1: Bestuur     €       143.367,00  N 
Uitkomst programma 2: Openbare orde en veiligheid   €         19.623,00  V 
Uitkomst programma 3: Ruimte      €       394.783,00  V 
Uitkomst programma 4: Sociaal domein     €    2.208.100,00  V 
Subtotaal        €    2.479.139,00  V 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    €          17.912,00 V 
Uitkomst Financieel Tussenbericht     €     2.497.051,00 V 
 
De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door de Programma's 3 Ruimte en 4 Sociaal domein. 
Het voornaamste verschil wordt veroorzaakt door de budgetten sociaal domein waar op basis van de 
huidige inzichten ruim € 1,887 miljoen wordt overgehouden. Daarnaast wordt een voordeel becijferd 
van € 715.000,00 voor de budgetten huishoudelijke verzorging en de persoonsgebonden budgetten 
Wmo. 
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Resteert nog te verklaren een nadeel van per saldo € 105.000,00. 
 
De voornaamste nadelen zijn: 

• Intrekken diverse stelposten     €   320.000,00 N 
• Treffen voorziening IKB (individueel keuze budget) €   250.000,00 N  
• Inhuur tijdelijk personeel    €   175.000,00 N 
• Afrekening 2015 software    €     46.000,00 N 
• Resultaat kermis      €     42.000,00 N  

Totaal nadeel       €   833.000,00 N 
De voornaamste voordelen zijn: 

• Hogere opbrengst  leges omgevingsvergunning  €    350.000,00 V 
• Diverse afrekeningen subsidies    €      75.000,00 V 
• Diverse afrekeningen posten bijzondere bijstand €      53.000,00 V 
• Budgetten geo-informatie    €      48.000,00 V 
• Vervallen van de raming post onvoorzien   €      70.000,00 V 
• Netto resultaat transactie verkoop oude kazerne €      68.000,00 V 
• Opbrengst ozb      €      30.000,00 V 
• Vrijval verplichtingen 2015    €      31.000,00 V 

Totaal voordeel       €    725.000,00 V 
 
Daarmee is het nadelig verschil grotendeels verklaard; voorts wordt verwezen naar het Financiële 
tussenbericht zelf.  
 
Het voordeel wat nu gepresenteerd wordt is grotendeels van incidentele aard. Mutaties in de 
ramingen die structureel van aard zijn, zijn grotendeels in de begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting meegenomen. 

 
Het voordelig saldo van de begroting 2016 inclusief de uitkomst van de Burap 2016 en de andere 
begrotingswijzigingen tot de gemeenteraad van 13 december 2016 bedraagt € 283.659,00. Met 
inbegrip van de uitkomst van dit Financieel Tussenbericht (€ 2.497.051,00 voordelig) wordt 
afgekoerst op een voorlopig batig resultaat van € 2.780.710,00. 
 

b. Goirle aan de Slag in relatie tot de vangnetuitkering ministerie SZW 
 
De gemeente ontvangt van het ministerie een budget voor betaling van uitkeringen. Aan het begin 
van het jaar wordt een voorlopig budget toegekend. Dat bedroeg € 3.839.771,00. In het najaar wordt 
het definitieve budget over het lopende jaar bekend gemaakt. Als de gemeente geld overhoudt op 
dat budget dan is dat vrij besteedbaar. Een tekort komt tot 7,5% van het ontvangen budget (zijnde 
afgerond € 290.000,00) in elk geval voor eigen rekening van de gemeente. Op basis van een analyse 
begin dit jaar was er een voorlopig tekort geraamd van ruim € 700.000,00; de raming van dat tekort 
stellen we nu neerwaarts bij naar € 440.000,00. In beide gevallen wordt de genoemde  7,5% 
overschreden en blijven we, net als in de Burap, in dit Financiële tussenbericht rekening houden met 
de genoemde € 290.000,00 die voor eigen rekening komt. 
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Voor de resterende ca. € 150.000,00 (zijnde het gedeelte dat de genoemde 7,5% zal overschrijden) 
informeren wij u raad graag als volgt. Als de gemeente kan aantonen dat er voldoende activiteiten 
zijn geweest om het bijstandsvolume terug te dringen dan kan er een beroep worden gedaan op een 
vangnetuitkering van het Rijk. Het bedrag boven het tekort van 7,5 % van het budget kan dan voor 
compensatie door het Rijk in aanmerking komen. Daarvoor is het van belang dat aangetoond wordt 
dat uw Raad tijdig geïnformeerd is over het dreigende tekort en maatregelen heeft genomen gericht 
op het terugdringen van het bijstandsvolume. In 2016 (en ook in 2017) is er zeker een verhoogde 
instroom in de bijstand.  Dit levert een substantieel risico op in de gemeentelijke begroting.  
Over 2015 is de gemeente gecompenseerd voor het tekort op het budget voor uitkeringen. Begin 
2016 heeft uw Raad besloten om Goirle aan de Slag te continueren. Wij zullen uw Raad medio 2017 
een voortgangsrapportage aanbieden. Voor dit moment is het van belang om kennis te nemen van 
de ontwikkelingen van het beslag op het budget voor uitkeringen.  
 
Met Goirle aan de Slag willen wij gericht blijven inzetten op het beheersen van het bijstandsvolume 
voor personen met perspectief op de arbeidsmarkt. Zodat daarmee ook voldaan wordt aan de 
criteria voor het in aanmerking komen van de vangnetuitkering.  
 

c. Mutatie in reserves 
 
Daarnaast zijn er enkele mutaties in de reserves in de begrotingswijziging meegenomen en die 
hebben betrekking op 

1. Mutatie in de AWR vanwege de transactie Vromans/Karwei; 
2. Beschikking over de AWR voor het afboeken van boekwaarden van investeringen in de 

openbare ruimte met een maatschappelijk nut teneinde budgettaire ruimte vanaf de 
begroting 2017 te creëren; 

3. Mutatie in de dekkingsreserve kapitaallasten. 
 
Ad 1. mutatie in de awr vanwege de transactie Vromans/Karwei 
 
In de raadsvergadering  van 8 juli 2014 is ingestemd met de verkoop van de locatie Tijvoortsebaan in 
Goirle aan Vromans en Karwei en daarmee samenhangende verplaatsingen van het bouwbedrijf en 
Karwei. 
Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 355.000,00 ten  behoeve van de gemeentelijke kosten 
waaronder de aan te leggen nieuwe infrastructuur op de locatie Tijvoortsebaan. 
Voorts is besloten de netto-opbrengst uit de verkoop van de locatie toe te voegen aan de AWR. 
De effectuering van dit besluit heeft wat op zich laten wachten maar medio 2016 is de transactie 
gepasseerd. In deze begrotingswijziging wordt conform besluit van 7 juli 2014 de netto opbrengst 
toegevoegd aan de AWR. 
 
Ad 2. beschikking over de awr voor het afboeken van boekwaarde van investeringen in de 

openbare ruimte met een maatschappelijk nut  
 
In het kader van de begrotingsproblematiek 2017 is onderzocht of eenmalige middelen ingezet 
zouden kunnen worden teneinde structureel budgetruimte te creëren. 
Gelet op de hoogte van de AWR werd het verantwoord geacht om boekwaarden van investeringen in 
de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ineens af te schrijven ten laste van de AWR. In het 
financieel overzicht is een overzicht meegenomen om welke investeringen het gaat, welke restant 
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boekwaarde en welke afschrijvingslasten daarmee komen te vervallen. Dit voordeel is reeds 
meenomen in de begroting 2017 als een te realiseren stelpost lagere afschrijvingslasten. 
 
Ad 3.  mutatie in de dekkingsreserve kapitaallasten 
 
In 2011 en 2012 zijn besluiten genomen voor het revitaliseren van de brandweerkazerne in Goirle. 
De investering bedroeg € 281.107,20 en voorts is in het kader van de dekking van de kapitaalasten  
het besluit genomen om de verkoop van de oude brandweerkazerne op het Dorpsplein in Riel  
hiervoor aan te wenden. In het besluit en in de begroting vanaf 2012 is rekening gehouden met een 
dekking van structureel  € 7.900,00 ter dekking van de afschrijving. 
Omdat de verkoop eerst in 2016 is gerealiseerd is voor de komende 17 jaren een dekking nodig in de 
dekkingsreserve kapitaallasten  van 17 x € 7.900,00 is € 134.300,00. 
Het verschil tussen de gerealiseerde opbrengst ad € 202.500,00 en de benodigde dekking ad  
€ 134.300,00 valt vrij in het resultaat 2016 hetgeen een voordeel is van € 68.200,00. 
 

d. Overhevelen van budgetten  van 2016 naar 2017 
 
Tenslotte wordt in deze begrotingswijziging rekening gehouden met niet bestede uitgaven en 
waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2017. 
In bijlage 1 is gemotiveerd aangegeven waarom het budget in 2016 niet is uitgevoerd en eerst in 
2017 zal worden uitgevoerd zodat het budget overgeheveld dient te worden van 2016 naar 2017. 
Het betreft een bedrag van € 738.929,00. Door het vaststellen van de derde wijziging van de 
begroting 2017 komen deze budgetten in de begroting 2017 weer beschikbaar. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Niet van toepassing. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Omdat bij dit Financieel Tussenbericht een begrotingswijziging 2016 is bijgevoegd dient dit Financieel 
Tussenbericht uiterlijk in december door de gemeenteraad te worden vastgesteld. 
 
8. Voorstel 
Vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2016, in te stemmen met het voorstel tot overhevelen 
van de budgetten van 2016 naar 2017 en het vaststellen de 10e wijziging van de begroting 2016 en de 
3e wijziging van de begroting 2017. 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2016; 
 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
 
b e s l u i t : 
 
 

a. vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2016; 
b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten van 2016 naar 2017 (zie 

de bijlage); 
c. tot het vaststellen van de 10e wijziging van de begroting 2016 en de 3e wijziging van de 

begroting 2017; 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  13-12-2016 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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Tabel budgetoverhevelingen 
   Recapitulatie Programma 1: Bestuur Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 

BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen 17.000,00 504050012 12.500,00 
BDO0406 Personeels- en salarisadministratie 0,00 504060001 10.000,00 
BDO0407 Informatie- en automatisering  25.000,00 504070005 69.500,00 
OND0904 Budgetcyclus 9.000,00 509040021 0,00 
Totaal 51.000,00   92.000,00 
        
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en 
veiligheid 

Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 

 VVH0601 Veiligheid   606010003  20.000,00 
Totaal 0,00   20.000,00 
        
Recapitulatie Programma 3: Ruimte Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 
ONT0501 Economisch beleid 0,00 605010001 5.000,00 
ONT0502 Ruimtelijk beleid 19.000,00 605020001 19.000,00 
ONT0504 Ruimtelijke plannen 0,00 605040001 25.700,00 
ONT0507 Cultuurhistorie 0,00 605060001 5.000,00 
ONT0508 Milieu 7.000,00 605080001 0,00 
ONT0516 Recreatie 7.300,00 605160001 0,00 
REB0701 Groen 90.000,00 diversen 0,00 
REB0702 Verkeer en vervoer 3.500,00 607020001 0,00 
REB0705 Riolering  110.089,00 607050001 86.010,00 
REB0707 Afvalinzameling 31.000,00 607070001 0,00 
REB0708 Gemeentegebouwen 14.000,00 607080011 0,00 
VVH0602 Vergunningverlening 31.000,00 606020003 20.000,00 
VVH0603 Toezicht en handhaving 21.000,00 606030004 14.000,00 
VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening) 26.717,00 606040003 0,00 
Totaal 360.606,00   174.710,00 
        
Recapitulatie Programma 4: Sociaal domein Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning 20.275,00 Diversen 20.057,00 
ONT0513 Sport 45.326,00 Diversen 49.824,00 
ONT0514 Gezondheid 4.500,00 605140021 0,00 
REB0709 Sportterreinen- en accommodaties 0,00 607090051 3.700,00 
MDV0802 Burgerzaken 15.000,00 608020031 0,00 
MDV0807 WWB werk 100.000,00 Diversen 60.000,00 
MDV0810 Wet Inburgering 0,00 60810001 39.080,00 
MDV0810 Wet Inburgering 0,00 60810009 254.558,00 
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning 199.732,00 Diversen 25.000,00 
Totaal  384.833,00   452.219,00 
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    Totaal generaal 796.439,00   738.929,00 
 
 
Recapitulatie Programma 1: Bestuur Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 
BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen 17.000,00 504050012 12.500,00 
BDO0406 Personeels- en salarisadministratie 0,00 504060001 10.000,00 
BDO0407 Informatie- en automatisering  25.000,00 504070005 69.500,00 
OND0904 Budgetcyclus 9.000,00 509040021 0,00 
Totaal 51.000,00  92.000,00 

 
BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen € 12.500,00 
 
Kostenplaats 504050012 Persoonlijke ontwikkeling / opleiding 
Kostensoort 4343806 Conferenties / cursus / opleiding 
Bedrag overheveling € 12.500,00 
Reden Voor onder andere het opleiden van nieuwe medewerkers voor 

Zaakgericht Werken, training on the job en functioneel beheer worden in 
2017 nog extra kosten verwacht. Daarom wordt voorgesteld om het 
restant budget van 2016 voor dit doel over te hevelen naar 2017. 

 
BDO0406 Personeels- en salarisadministratie € 10.000,00 
 
Kostenplaats 504060001 Personeels- en salarisadministratie 
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling € 10.000,00 
Reden De doorontwikkeling van YouForce, Performancemanagement, IKB,  

personeelsdossiers en het optimaliseren van werkprocessen gaat in 2017 
verder. Een deel van het beschikbare budget van € 30.000,00 wordt 
daarom doorgeschoven naar 2017.  

 
BDO0407 Informatisering en automatisering € 69.500,00 
 
Kostenplaats 504070005 Nieuwe Dienstverlening 
Kostensoort Diverse kostensoorten (zie hieronder)  
Bedrag overheveling € 69.500,00 
Reden De ambities en activiteiten zoals bepaald in het Actieplan Nieuwe 

Dienstverlening, zijn nog steeds springlevend. Door diverse oorzaken is de 
planning voor een aantal acties vertraagd. Het is zeker de bedoeling om 
deze acties in 2017 uit te voeren/af te ronden. Daarom wordt voorgesteld 
om de  onderstaande budgetten over te hevelen naar 2017.  
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4343205 Licenties                                                €   5.000,00 
4343805 Advieskosten                                        € 32.500,00 
4343806 Cursus                                                    € 15.000,00 
4343899 Overige goederen en diensten          € 17.000,00 
Totaal                                                                     € 69.500,00 

  
 
 
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en 
veiligheid 

Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 

VVH0601 Veiligheid   606010003 20.000,00 
Totaal    20.000,00 

 
 
Kostenplaats 606010003 
Kostensoort 4343806 
Bedrag overheveling € 20.000,00  
Reden Overgang voor het inrichten van de nieuwe crisisorganisatie vanwege de 

districtelijke samenwerking Hart van Brabant. 
 
 
Recapitulatie Programma 3: Ruimte Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 
ONT0501 Economisch beleid 0,00 605010001 5.000,00 
ONT0502 Ruimtelijk beleid 19.000,00 605020001 19.000,00 
ONT0504 Ruimtelijke plannen 0,00 605040001 25.700,00 
ONT0507 Cultuurhistorie 0,00 605070001 5.000,00 
ONT0508 Milieu 7.000,00 605080001 0,00 
ONT0516 Recreatie 7.300,00 605160001 0,00 
REB0701 Groen 90.000,00 diversen 0,00 
REB0702 Verkeer en vervoer 3.500,00 607020001 0,00 
REB0705 Riolering  110.089,00 607050001 86.010,00 
REB0707 Afvalinzameling 31.000,00 607070001 0,00 
REB0708 Gemeentegebouwen 14.000,00 607080011 0,00 
VVH0602 Vergunningverlening 31.000,00 606020003 20.000,00 
VVH0603 Toezicht en handhaving 21.000,00 606030004 0,00 
VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening) 26.717,00 606040003 14.000,00 
Totaal 360.606,00  147.710,00 
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ONT0501 Economisch beleid € 5.000,00 
 
Kostenplaats 605010001 Economisch beleid 
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling €  5.000,00 
Reden Gedeeltelijk restant budget inzetten voor te verwachten kosten Stichting 

ONS Tijvoort in 2017. 
 
ONT0502 Ruimtelijk beleid € 19.000,00 
 
Kostenplaats 605020001 Ruimtelijk beleid 
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling €  19.000,00 
Reden Betreft het restant budget externe advieskosten inzake Bakertand (c.f. 

B&W-besluit juni 2015). Rekeningen worden in 2017 verwacht. 
 
ONT0504 Ruimtelijke plannen € 25.700,00 
 
Kostenplaats 605040001 Bestemmingsplannen (niet grex) 
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling € 25.700,00 
Reden De inwerkingtreding van de Omgevingswet zorgt voor extra kosten inzake 

actualiseren van een aantal bestemmingsplannen. Dit restant budget wordt 
daarvoor mede ingezet in 2017. 

 
ONT0507 Cultuurhistorie € 5.000,00 
 
Kostenplaats 605070001 Monumenten 
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling € 5.000,00 
Reden Betreft benodigd budget voor advieskosten ten behoeve van 

archeologische expertise. 
 
REB0705 Riolering € 86.010,00 
 
Kostenplaats 607050001 Voorbereiding/uitvoering/beheer riolering 
Kostensoort 4300001 Inhuur personeel 
Bedrag overheveling € 40.000,00 
Reden Restant gebruiken voor eventuele invulling fte in 2017. 
 
Kostenplaats 607050001 Voorbereiding/uitvoering/beheer riolering  
Kostensoort 4343805 Advieskosten 
Bedrag overheveling € 25.560,00 
Reden Haalbaarheidsstudie vervanging bergingszakken is nu gepland in 2017. 
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Kostenplaats 607050001 Voorbereiding/uitvoering/beheer riolering 
Kostensoort 4343207 Metingen 
Bedrag overheveling € 20.450,00 
Reden Oprichting grondwatermeetnet; kosten in 2017. 
 
 
Kostenplaats 606020003 
Kostensoort 4343405 
Bedrag overheveling € 20.000,00  
Reden Uitbestede werkzaamheden waarvoor in beginsel opdracht is verstrekt, 

maar waarvan het moment van uitvoeren en dus ook het moment van 
betaling afhankelijk is van het moment dat de vergunninghouders stukken 
aanleveren.  

 
Kostenplaats 606040003 
Kostensoort 4343405 
Bedrag overheveling € 5.000,00 + € 6.000,00 
Reden Het updaten van het NSL model (Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit) kan pas in 2017 worden uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst. In de tussenliggende periode wordt voorwerk gedaan.  
De extra verzoektaken met betrekking tot geluidsonderzoeken etc. worden 
in 2017 ingezet. 

 
 
Kostenplaats 606040003 
Kostensoort 4343805 
Bedrag overheveling € 3.000,00  
Reden Er is een opdracht verleend aan de Omgevingsdienst om de 

bodemkwaliteitskaart te updaten. Deze opdracht wordt in 2017 
uitgevoerd. Tegelijk met het updaten van het bodeminformatie systeem. 
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Recapitulatie Programma 4: Sociaal domein Bedrag 2015 Kostenplaats Bedrag 2016 
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning 20.275,00 Diversen 20.057,00 
ONT0513 Sport 45.326,00 Diversen 49.824,00 
ONT0514 Gezondheid 4.500,00 605140021 0,00 
REB0709 Sportterreinen- en accommodaties 0,00 607090051 3.700,00 
MDV0802 Burgerzaken 15.000,00 608020031 0,00 
MDV0807 WWB werk 100.000,00 Diversen 60.000,00 
MDV0810 Wet Inburgering 0,00 60810001 39.080,00 
MDV0810 Wet Inburgering 0,00 60810009 254.558,00 
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning 199.732,00 Diversen 25.000,00 
Totaal 384.833,00  452.219,00 

 
 
ONT0509 Maatschappelijke ondersteuning € 20.057,00 
 
Kostenplaats 605090006 Indexering subsidies 
Kostensoort 4425005 Subsidies B2B 
Bedrag overheveling € 14.584,00 
Reden Restant budget Indexering subsidies 2016 wordt ingezet ter bekostiging 

van de afbouwregeling voor verenigingen die gekort worden ten opzichte 
van het subsidiebedrag 2012 - 2015 en 2016 (B&W 13-09-2016). Het gaat 
hier om 3 muziekverenigingen en 6 sportverenigingen. 

 
Kostenplaats 605090015 Subsidies (tussentijdse aanvragen) 
Kostensoort 4425005 Subsidies B2B 
Bedrag overheveling € 5.473,00 
Reden B&W-nota extra middelen aan Stg. Leergeld voor 2017. 
 
ONT0513 Sport €49.824,00 
 
Kostenplaats 605130005 Combinatiefunctie 
Kostensoort 4000000 en 4425005 Onvoorzoen en subsidies B2B 
Bedrag overheveling € 49.824,00 

Reden In 2015 heeft het college besloten om het deelnamepercentage van de 
Impuls Brede Scholen te verhogen van 60% naar 100%. Dit betekent dat de 
gemeente Goirle het aantal fte combinatiefunctionarissen ophoogt van  
1,9 fte naar 3,1 fte De extra middelen die de gemeente van het rijk heeft 
ontvangen per 2015 en 2016 zijn nog niet ingezet en worden overgeheveld 
naar 2017 in afwachting van besluitvorming over de inzet van deze 
middelen. De besluitvorming over de inzet van de 
combinatiefunctionarissen is gekoppeld aan het nieuwe beleidskader Back 
to Basics 2.0. De combinatiefunctionarissen zullen ondersteunend aan het 
nieuwe beleid worden ingezet. Besluitvorming over de precieze inzet van 
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de 3,1 fte combinatiefunctionaris zal waarschijnlijk plaatsvinden in het 
najaar van 2017.  In een aparte nota aan BW zal worden voorgesteld hoe 
deze extra fte worden ingezet. In de tussenliggende periode blijven de 1,9 
fte combinatiefunctionarissen, zoals deze sinds 2012 ingezet zijn, op 
dezelfde wijze gecontinueerd.  

 
 
REB0709 Sportterreinen en - accommodaties € 3.700,00 
 
Kostenplaats 607090051 Maatregelen Infectieziekten 
Kostensoort 4343417 Legionellabeheersing 
Bedrag overheveling € 3.700,00 
Reden Begin 2017 moeten de filters van de poortwachter systemen bij MHC en 

GSBW worden vervangen. Dit kan bekostigd worden uit het budget 
legionellabeheersing van 2017 mits het in 2016 overgebleven budget wordt 
overgeheveld naar 2017. 

 
 
MDV0807 WWB-Werk € 60.000,00 
 
Kostenplaats 608070001 Re-integratiekosten 
Kostensoort 4422004 Overige lasten sociale voorzieningen  
Bedrag overheveling € 60.000,00 
Reden In 2016 zijn de activiteiten rond re-integratie geïntensiveerd. Dit is pas in 

de loop van 2016 op gang gekomen. Het voor 2016 extra beschikbaar 
gestelde budget kon door de vertraging van de start niet geheel benut 
worden. De intensivering moet ook in 2017 doorgaan. De intensivering 
richt zicht op nieuwe doelgroepen die tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeente behoren. Deze kosten worden gedekt ten laste van het re-
integratiebudget.  
In 2017 is er opnieuw uitstroom uit de WSW die gecompenseerd moet 
worden. Dit budget is dus in 2017 aanvullend nodig om de uitvoering van 
de regionale en lokale afspraken op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding 
vorm te kunnen geven. 

 
MDV0810 Wet Inburgering € 304.894,00  
 
Kostenplaats 608100001 Wet Inburgering 
Kostensoort 4343405 Uitbestede werkzaamheden  
Bedrag overheveling € 39.080,00  
Reden Van Centraal Orgaan opvang asielzoekers ontvangen we middelen per naar 

onze gemeente uitgestroomde, inburgeringsplichtige vergunninghouder. 
De resterende middelen zijn in 2017 noodzakelijk voor professionele 
ondersteuning Werkgroep Opvang Statushouders (voorheen balanspost). 
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Kostenplaats 608100009 Opvang vluchtelingen 
Kostensoort Uitbestede werkzaamheden  
Bedrag overheveling € 265.814,00 -/- uitgaven in 2016 
Reden Voor de opvang en maatschappelijke begeleiding krijgt de gemeente extra 

middelen. De omvang van die middelen is pas met de septembercirculaire 
bekend geworden. Over de besteding van die middelen moet nog 
besluitvorming plaatsvinden. In ieder geval is duidelijk dat de middelen 
nodig zijn voor extra taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en 
arbeidstoeleiding. 

 
 
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning € 25.000,00 
 
Kostenplaats 608110001 Beleid en uitvoering Wmo 
Kostensoort 4343405 Uitbestede werkzaamheden 
Bedrag overheveling € 25.000,00 
Reden Er was en is tijdelijke ondersteuning nodig binnen het Wmo-team. 

Daarvoor was een bedrag geraamd. De inhuur is met enkele maanden 
vertraging tot stand gekomen. De inhuur loopt nu tot 1 april 2017. De 
daarmee samenhangende kosten worden verantwoord ten laste van het 
kostensoort uitbestede werkzaamheden. 

 
 


