
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 5

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 Object- Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort soort begroitng dering dering begroting 

P3 Ontwikkeling ruimte 4720001 Toevoeging voorzien Kostenplaats 0,00 86.635,00 0,00 86.635,00
P3 Ontwikkeling ruimte 8320001 Verk. onroer.goed Kostenplaats 0,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00

P4 Sociaal domein 4720001 Toevoeging voorzien Kostenplaats 0,00 58.030,00 0,00 58.030,00

OVERHEAD Overhead 4720001 Toevoeging voorzien Kostenplaats 5.900,00 20.335,00 0,00 26.235,00

AD Algemene dekkingsmiddelen 4380902 Saldo begroting Kostenplaats 130.075,26 0,00 -8.400,00 121.675,26
AD Algemene dekkingsmiddelen 4710001 Toevoeging reserves Kostenplaats 913.224,00 443.400,00 0,00 1.356.624,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 4720001 Toevoeging voorzien Kostenplaats 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8710001 Besch over reserves Kostenplaats -2.691.581,00 0,00 -600.000,00 -3.291.581,00

Totaal exploitatie 1.208.400,00 -1.208.400,00



Toelichting op de 5e wijziging van de begroting van baten en lasten 2017 
 
De raad besluit in zijn vergadering van 13 december tot : 
 
1. In te stemmen met de volgende kaders voor gebouwenbeheer: 
a. Gebouwen moeten zo worden onderhouden, dat deze 'veilig en heel' zijn;  
b. Beheer en onderhoud wordt gepleegd ter voorkoming van kapitaalsvernietiging;  
 
2. In te stemmen met het 'Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017-2026' en de daarmee 
gepaard gaande kosten; 
  
3. Beschikbaar stellen van het benodigde budget;  
 
4. De reserve onderhoud gemeentegebouwen op te heffen en een voorziening groot onderhoud 
gemeentegebouwen in te stellen;  
 
5. De voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen eenmalig te vullen tot een bedrag van  
€ 600.000,00 vanuit de AWR die wordt gevuld door opbrengsten van de verkopen van het huis 
Venneweg (voormalige conciërgewoning) en de verkoop van het huis Dorpstraat te Riel;  
 
6. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen;  
 
7. Het 'Gebouwenbeheerplan 2017 - 2026 om de vier jaar te actualiseren.  
 
In deze begrotingswijziging worden de volgende zaken aangepast: 

a. De raming van € 600.000,00 vanwege de verkoop van twee panden en die opbrengst wordt 
gestort via de awr naar de voorziening onderhoud gemeentegebowuen; 

b. De raming van de storting in de reserve onderhoud gemeentegebowuen wordt ingetrokken 
ad € 156.600,00 en wordt vervangen door een storting in de voorziening die wordt geraamd 
bij ieder pand. 

c. Er wordt een bedrag gestort in de voorziening van € 165.000,00; 
d. Het verschil tussen de storting in de reserve onderhoud gemeentegebouwen die wordt 

ingetrokken voor € 156.600,00 en de storting in de voorziening die € 165.000,00 bedraagt 
komt ten laste van het saldo van de begroting 2017. 

 
Voor een 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 2017 naar 2018 

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  

  
     5. Gebouwenbeheerplan  ten laste van de  -8.400,00 0,00 

  
begrotingsruimte  

  
     
 

Sub-totaal na de raad van 13 december 2016 121.675,00 69.600,00 
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