
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2016 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 8 maart 2016

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Machteld Rijsdorp 



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

PR001 Bestuur 4343405 Uitbestede werkz.h. Kostenplaats 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
PR001 Bestuur 4343820 Vergaderkosten Kostenplaats 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
PR001 Bestuur 4343899 Ov goed en dienst Kostenplaats 1.100,00 2.000,00 0,00 3.100,00

ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000010 Saldo begroting Kostenplaats 107.683,23 0,00 -30.000,00 77.683,23

Totaal exploitatie 30.000,00 -30.000,00



Toelichting op de 5e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016 
 
De raad besluit in zijn vergadering van 8 maart tot : 
 
 

1. Een budget van € 30.000,00 ter beschikking te stellen ten behoeve van de procedure aanbeveling 
nieuwe burgemeester; Dit budget te dekken door hiervoor de begrotingsruimte 2016 aan te wenden;  

 
2. De “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming  

van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de  
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de  
burgemeester voorbereidt” vast te stellen;  

 
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 budgettair neutraal 0,00 0,00 

 
budgetten en kredieten  

   
     3. Overheveling van  ten laste van de  

  
 

budgetten van 2015 naar 2016 reserve overgehevelde  0,00 0,00 

  
budgetten  

  
     4. Voorbereidingskredieten  ten laste van de  0,00 0,00 

 
Turnhoutsebaan  reserve  

  
  

Turnhoutsebaan  
  

     
5. Budget voor de selectie  

 

-
30.000,00 0,00 

 
nieuwe burgemeester  

   
     
 

Sub-totaal na de raad van 8 maart 2016 77.683,00 69.450,00 
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