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op:
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aantal exemplaren:
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Gemeente

Provincie
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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 27 september 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Marijo Immink

Nummer

Volgbladen
9

Objectnummer

Omschrijving

Kostensrt Omschrijving

PROG04

Beheer ruimte

4610002

Doorb kaplstn xt afs

ALG_DEK

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

8600001

Beschik over res

Oude
begroting

Vermeerdering

Kostenplaatsen
Kostenplaatsen
totaal kostenplaatsen

4230001
8610001

Afschrijvingen
Doorb rnt/afs GD

Nieuwe
begroting

0,00

572.044,00

0,00

572.044,00

-2.202.101,74

0,00

-572.044,00

-2.774.145,74

572.044,00

-572.044,00

572.044,00
0,00

0,00
-572.044,00

572.044,00

-572.044,00

Totaal exploitatie

KSTPL
KSTPL

Vermindering

2.415.998,47
-4.877.299,91

2.988.042,47
-5.449.343,91

Objectnummer

Omschrijving

Kostensrt Omschrijving

Oude
begroting

Vermeerdering

Vermindering

Nieuwe
begroting

Kredieten
K07030037 Hoofdroute Riel
K07030037 Hoofdroute Riel

4333212
8430001

Wegenbouwk werken
Ov investeringsbijdr

0,00
0,00

totaal kredieten

62101

algemene weerstandsreserve
totaal reserves

4600003

Beschikking reserves

1.187.185,00

751.500,00
0,00

0,00
-179.456,00

751.500,00

-179.456,00

572.044,00

0,00

572.044,00

0,00

751.500,00
-179.456,00

1.759.229,00

Toelichting op de 9e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016
De Raad besloot in zijn vergadering van 27 september om:
1. Kennis te nemen van de evaluatierapportage ‘hoofdroute Riel’;
2. Te kiezen voor realiseren van scenario 1;
3. Binnen het scenario de aanpassing aan het wegdek uit te voeren in stille klinkers inclusief de
verbreding van de fietsstroken;
4. Het restant ISV3 subsidie a € 179.456,00 aan te wenden voor het realiseren van scenario 1;
5. Het benodigde restbudget van € 572.044,00 voor de realisatie van scenario 1 beschikbaar stellen
uit de AWR;
In deze begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een krediet van € 751.500,00en een
bijdrage van € 179.456,00, zijnde het restant van het ISV3subsidie.
Na aftrek van die bijdrage resteert er een te dekken investeringsbedrag ad € 572.044,00 en dat
investeringsbedrag wordt in een keer afgeschreven en via de exploitatie wordt dat gedekt door te
beschikking over de Awr.
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

