
Begrotingswijziging 
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aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 
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De raad van de gemeente Goirle 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 11 juli  2017

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef



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

_1 Bestuur 4110125 Pers.activ. belast 0,00 750,00 0,00 750,00
_1 Bestuur 4110126 Vergoed. pers.belast 0,00 750,00 0,00 750,00
_1 Bestuur 4380019 Reprksnt tbv extern 17.650,00 0,00 -6.000,00 11.650,00
_1 Bestuur 4380044 Licenties 2.250,00 2.500,00 0,00 4.750,00
_1 Bestuur 4380059 Conf,curs,bijschol 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00
_1 Bestuur 4380063 Netwerkverbindingen 3.700,00 2.000,00 0,00 5.700,00
_1 Bestuur 4380066 Advieskosten 0,00 29.800,00 0,00 29.800,00
_1 Bestuur 4380067 Contributies 3.300,00 0,00 -1.300,00 2.000,00
_1 Bestuur 4380074 Vergoed pers onbelas 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Totaal bestuur 40.300,00 -7.300,00

1_1 Crisisbeheersing en brandweer 4433001 Bijdr gem. regeling 1.024.455,00 0,00 -18.989,00 1.005.466,00
1_2 Openbare orde en veiligheid 4380042 Kosten leaseauto 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
1_2 Openbare orde en veiligheid 4380073 Pers.activ. onbelast 0,00 500,00 0,00 500,00
1_2 Openbare orde en veiligheid 4420007 Sub niet productgeb 12.745,00 0,00 -12.745,00 0,00
1_2 Openbare orde en veiligheid 8370008 Leges en rechten -3.500,00 0,00 -10.000,00 -13.500,00

Totaal openbare orde en veiligheid 5.000,00 -41.734,00



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

2_1 Verkeer en vervoer 4380031 Uitb werkzh diamant 40.198,00 10.000,00 -10.000,00 40.198,00
2_1 Verkeer en vervoer 4380999 Ov goed en diensten 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
2_1 Verkeer en vervoer 4730001 Afschrijvingen 652.461,70 0,00 -157.897,00 494.564,70

2_2 Parkeren 4380999 Ov goed en diensten 6.679,00 11.000,00 0,00 17.679,00
2_2 Parkeren 4730001 Afschrijvingen 14.534,50 0,00 -1.446,00 13.088,50

3_3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4380030 Uitbestede werkzh 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3_3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4446002 Ov vermogensoverdr. 0,00 252.500,00 0,00 252.500,00
3_3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 8221004 BIZ-belasting 0,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00

3_4 Economische promotie 4380999 Ov goed en diensten 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3_4 Economische promotie 4730001 Afschrijvingen 0,00 1.226,00 0,00 1.226,00
3_4 Economische promotie 4740001 Toeger rente kapwerk 0,00 154,00 0,00 154,00

5_7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4380030 Uitbestede werkzh 176.053,00 0,00 -15.000,00 161.053,00
5_7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4380031 Uitb werkzh diamant 550.822,00 15.000,00 0,00 565.822,00

7_2 Riolering 4110115 Sal. R&B 126.219,00 31.500,00 0,00 157.719,00
7_2 Riolering 4351001 Inhuur personeel 165.000,00 0,00 -31.500,00 133.500,00
7_2 Riolering 8222003 RIOG woning -439.300,00 52.000,00 0,00 -387.300,00
7_2 Riolering 8222004 RIOG niet woning 0,00 0,00 -52.000,00 -52.000,00

7_3 Afval 4110115 Sal. R&B 72.020,00 39.500,00 0,00 111.520,00
7_3 Afval 4320003 Inzamelhulpmiddelen 17.325,00 37.000,00 0,00 54.325,00
7_3 Afval 4380007 Onderh gebouwen 2.225,00 3.000,00 0,00 5.225,00
7_3 Afval 8370001 Afvalst eenpersoonsh -251.000,00 0,00 -6.000,00 -257.000,00
7_3 Afval 8370002 Afvalst meerpersoonh -1.310.940,00 6.000,00 0,00 -1.304.940,00
7_3 Afval 8720001 Beschikking voorzien 0,00 0,00 -79.500,00 -79.500,00



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

7_4 Milieubeheer 4380030 Uitbestede werkzh 21.715,00 0,00 -7.500,00 14.215,00
7_4 Milieubeheer 4433001 Bijdr gem. regeling 141.680,00 7.500,00 0,00 149.180,00

8_1 Ruimtelijke ordering 4110113 Sal. ontwikkeling 277.790,00 86.397,00 -15.000,00 349.187,00
8_1 Ruimtelijke ordering 4320001 Bouw woonrijpmaken 0,00 8.720,00 0,00 8.720,00
8_1 Ruimtelijke ordering 4320002 Voorber. en toezicht 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00
8_1 Ruimtelijke ordering 4351001 Inhuur personeel 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
8_1 Ruimtelijke ordering 4380066 Advieskosten 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
8_1 Ruimtelijke ordering 4740002 Toeger rent grondex 0,00 22.013,00 0,00 22.013,00
8_1 Ruimtelijke ordering 8310001 Opbr grondverkopen 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00
8_1 Ruimtelijke ordering 8380010 Doorber goed derden 0,00 0,00 -182.814,00 -182.814,00

8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 4110113 Sal. ontwikkeling 152.891,00 0,00 -62.897,00 89.994,00
8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 4320001 Bouw woonrijpmaken 8.720,00 0,00 -8.720,00 0,00
8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 4740002 Toeger rent grondex 22.013,00 0,00 -22.013,00 0,00
8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 4750001 Verrekening overhead 249.702,00 0,00 -62.239,00 187.463,00
8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 8380010 Doorber goed derden -73.856,00 73.856,00 0,00 0,00
8_2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 8750002 Toename BW bouwrijp -5.176.234,00 60.000,00 0,00 -5.116.234,00

8_3 Wonen en bouwen 4351001 Inhuur personeel 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
8_3 Wonen en bouwen 4380007 Onderh gebouwen 1.089,00 5.000,00 0,00 6.089,00
8_3 Wonen en bouwen 4380016 Gas 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
8_3 Wonen en bouwen 4380017 Elektriciteit 122,00 4.500,00 0,00 4.622,00
8_3 Wonen en bouwen 4380044 Licenties 39.740,00 4.080,00 0,00 43.820,00
8_3 Wonen en bouwen 4380066 Advieskosten 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

Totaal programma 3 1.046.946,00 -1.029.526,00



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

_2 Burgerzaken 4380010 Onderhoud diversen 3.000,00 0,00 -1.000,00 2.000,00
_2 Burgerzaken 4380050 Presentiegelden 7.000,00 2.000,00 0,00 9.000,00
_2 Burgerzaken 4380999 Ov goed en diensten 10.500,00 6.000,00 0,00 16.500,00
_2 Burgerzaken 4431001 Rijksleges 26.296,00 5.704,00 0,00 32.000,00
_2 Burgerzaken 8370007 Rijksleges burgerz -26.296,00 0,00 -5.704,00 -32.000,00
_2 Burgerzaken 8370008 Leges en rechten -78.704,00 0,00 -6.296,00 -85.000,00

4_1 Openbaar basisonderwijs 4380040 Huur gebouwen 47.091,00 3.300,00 0,00 50.391,00

4_2 Onderwijshuisvesting 4380040 Huur gebouwen 63.802,00 0,00 -1.396,00 62.406,00
4_2 Onderwijshuisvesting 8360001 Huur gebouwen 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00

4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4210002 OZB 1.295,00 0,00 -1.295,00 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4210003 Rioolbelasting 555,00 0,00 -555,00 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4210004 Waterschapslasten 188,00 0,00 -188,00 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4380013 Waterverbruik 104,00 0,00 -104,00 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4380048 Opstal inventar.verz 833,00 0,00 -833,00 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4420007 Sub niet productgeb 414.001,00 23.115,00 -28.977,00 408.139,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4420008 Subsidies B2B 47.200,00 21.745,00 0,00 68.945,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4730001 Afschrijvingen 3.947,25 0,00 -3.947,25 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4740001 Toeger rente kapwerk 1.381,54 0,00 -1.381,54 0,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8380010 Doorber goed derden 0,00 0,00 -5.673,00 -5.673,00
4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8431009 Uitk (basis)onderw -37.200,00 0,00 -21.745,00 -58.945,00

5_1 Sportbeleid en activering 4380019 Reprksnt tbv extern 2.000,00 500,00 0,00 2.500,00



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

5_2 Sportaccommodaties 4380008 Dagelijks beh onderh 319.750,00 41.455,00 0,00 361.205,00
5_2 Sportaccommodaties 4380016 Gas 2.355,00 1.145,00 0,00 3.500,00
5_2 Sportaccommodaties 4380017 Elektriciteit 22.991,00 1.344,00 -8.000,00 16.335,00
5_2 Sportaccommodaties 4730001 Afschrijvingen 49.077,59 0,00 -1.387,00 47.690,59

5_3 Cultuurpresentatie, productie en partic. 4380050 Presentiegelden 2.500,00 2.000,00 0,00 4.500,00
5_3 Cultuurpresentatie, productie en partic. 4420008 Subsidies B2B 10.000,00 5.428,00 0,00 15.428,00

6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 4110114 Sal. VVH 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 4380030 Uitbestede werkzh 40.000,00 25.000,00 0,00 65.000,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 4380066 Advieskosten 75.000,00 0,00 -25.000,00 50.000,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 4380999 Ov goed en diensten 0,00 55.549,00 0,00 55.549,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 4420008 Subsidies B2B 10.000,00 5.428,00 0,00 15.428,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 8360001 Huur gebouwen -31.800,00 9.010,00 0,00 -22.790,00
6_1 Samenkracht en burgerparticipatie 8380010 Doorber goed derden -13.237,00 0,00 -12.763,00 -26.000,00

6_2 Wijkteams 4110112 Sal. BDO 13.020,00 0,00 -13.020,00 0,00
6_2 Wijkteams 4110113 Sal. ontwikkeling 72.420,00 0,00 -72.420,00 0,00
6_2 Wijkteams 4110116 Sal. MDV 145.242,00 0,00 -145.242,00 0,00
6_2 Wijkteams 4210002 OZB 2.020,00 1.295,00 0,00 3.315,00
6_2 Wijkteams 4210003 Rioolbelasting 370,00 555,00 0,00 925,00
6_2 Wijkteams 4210004 Waterschapslasten 155,00 188,00 0,00 343,00
6_2 Wijkteams 4351001 Inhuur personeel 349.492,00 82.844,00 0,00 432.336,00
6_2 Wijkteams 4380007 Onderh gebouwen 2.732,00 2.500,00 0,00 5.232,00
6_2 Wijkteams 4380013 Waterverbruik 723,00 104,00 0,00 827,00
6_2 Wijkteams 4380016 Gas 10.328,00 1.900,00 0,00 12.228,00
6_2 Wijkteams 4380017 Elektriciteit 5.703,00 3.600,00 0,00 9.303,00
6_2 Wijkteams 4380029 Uitbesteed app.bh 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00



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

6_2 Wijkteams 4380048 Opstal inventar.verz 1.230,00 833,00 0,00 2.063,00
6_2 Wijkteams 4380050 Presentiegelden 8.180,00 820,00 0,00 9.000,00
6_2 Wijkteams 4380066 Advieskosten 30.000,00 21.930,00 0,00 51.930,00
6_2 Wijkteams 4432002 Innovatie 80.976,00 0,00 -21.930,00 59.046,00
6_2 Wijkteams 4730001 Afschrijvingen 18.935,68 3.947,25 0,00 22.882,93
6_2 Wijkteams 4740001 Toeger rente kapwerk 8.341,67 1.381,54 0,00 9.723,21

6_3 Inkomensregelingen 4341012 Verg. maaltvoorz 12.000,00 0,00 -2.000,00 10.000,00
6_3 Inkomensregelingen 4380030 Uitbestede werkzh 186.325,00 10.000,00 -3.000,00 193.325,00
6_3 Inkomensregelingen 4380999 Ov goed en diensten 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00
6_3 Inkomensregelingen 4411001 Periodieke uitk 4.242.922,00 41.539,00 -211.526,00 4.072.935,00
6_3 Inkomensregelingen 4411003 Bijz bestaanskstn 299.822,00 3.052,00 0,00 302.874,00
6_3 Inkomensregelingen 4411006 Loonk.sub Soza 0,00 107.150,00 0,00 107.150,00
6_3 Inkomensregelingen 8412001 Verhaal per bijstand -1.000,00 0,00 -2.500,00 -3.500,00
6_3 Inkomensregelingen 8412002 Terugvordering soza -30.327,00 0,00 -20.273,00 -50.600,00
6_3 Inkomensregelingen 8412003 Rente lening soc wet -10.250,00 70,00 -10.454,00 -20.634,00
6_3 Inkomensregelingen 8412004 Afl lening soc wetg -14.221,00 1.508,00 -19.900,00 -32.613,00
6_3 Inkomensregelingen 8431002 Rijksuitkering WWB -3.653.663,00 85.472,00 -35.401,00 -3.603.592,00
6_3 Inkomensregelingen 8431003 Rijkuitk socwetg b -493.558,00 76.857,00 -27.539,00 -444.240,00

6_4 Begeleide participatie 4433001 Bijdr gem. regeling 2.820.843,00 16.561,00 0,00 2.837.404,00

6_5 Arbeidsparticipatie 4380030 Uitbestede werkzh 322.762,00 190.996,00 -22.744,00 491.014,00
6_5 Arbeidsparticipatie 4380066 Advieskosten 15.736,00 0,00 -15.736,00 0,00
6_5 Arbeidsparticipatie 4411004 Ov lstn soc voorz 272.290,00 0,00 -75.000,00 197.290,00



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

6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 4341002 Verg coll.verv WMO 312.000,00 0,00 -30.000,00 282.000,00
6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 4341004 PGB woonvoorz 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00
6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 4341017 Huur vervoermiddelen 280.000,00 30.000,00 0,00 310.000,00
6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 4341018 Verg woonvoorz 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 4380030 Uitbestede werkzh 7.500,00 0,00 -7.500,00 0,00
6_6 Maatwerkvoorziningen (WMO) 8432001 Inkoverdr gemeente -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4110112 Sal. BDO 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4110113 Sal. ontwikkeling 0,00 36.210,00 0,00 36.210,00
6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4110116 Sal. MDV 0,00 72.621,00 0,00 72.621,00
6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4341011 Onderst huishouden 1.826.624,00 0,00 -300.000,00 1.526.624,00
6_71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8412005 Ov ontv soc wetg -350.000,00 100.000,00 0,00 -250.000,00

6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4110112 Sal. BDO 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4110113 Sal. ontwikkeling 0,00 36.210,00 0,00 36.210,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4110116 Sal. MDV 0,00 72.621,00 0,00 72.621,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4341007 PGB 900.000,00 0,00 -210.000,00 690.000,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4341013 Landelijke ink VNG 71.000,00 0,00 -71.000,00 0,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4341015 Sgmnt 2 Laagsp zorg 1.691.962,00 0,00 -1.691.962,00 0,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4341016 Sgmnt 3 Hoogsp zorg 1.202.962,00 0,00 -1.202.962,00 0,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4432001 Gast bvnl uitv Jeugd 103.000,00 55.312,00 0,00 158.312,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4432004 Landelijke ink VNG 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4432005 Segm 2 laagspec zorg 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 4432006 Sgmnt 3 Hoogsp zorg 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
6_72 Maatwerkdienstverlening 18- 8380900 Stelposten -89.222,00 0,00 -111.871,00 -201.093,00

Totaal programma 4 5.109.819,79 -4.556.224,79



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

_61 OZB Woningen 4380030 Uitbestede werkzh 135.000,00 0,00 -5.000,00 130.000,00
_61 OZB Woningen 4380044 Licenties 2.040,00 0,00 -2.040,00 0,00
_61 OZB Woningen 4380999 Ov goed en diensten 5.000,00 0,00 -2.000,00 3.000,00
_61 OZB Woningen 8221001 OZB eigenaar -2.951.570,00 0,00 -70.000,00 -3.021.570,00

_62 OZB-niet Woningen 4380044 Licenties 2.040,00 0,00 -2.040,00 0,00
_62 OZB-niet Woningen 4380999 Ov goed en diensten 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

_64 Belastingen overig 4380030 Uitbestede werkzh 7.200,00 5.000,00 0,00 12.200,00
_64 Belastingen overig 4380044 Licenties 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
_64 Belastingen overig 4380066 Advieskosten 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431001 Algemene uitkering -18.563.868,00 0,00 -191.831,00 -18.755.699,00
_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431005 Int.uitk Jeugdzorg -4.838.549,00 0,00 -438.517,00 -5.277.066,00
_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431006 Int.uitk. Wmo 2015 -2.884.384,00 0,00 -112.844,00 -2.997.228,00
_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431007 Int. uitk. Wsw -2.820.843,00 0,00 -16.561,00 -2.837.404,00
_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431008 Int uitk Re-integr -312.289,00 0,00 -11.062,00 -323.351,00
_7 Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds 8431010 Alg.uitk. voorg.jrn 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00

_8 Overige baten en lasten 8380010 Doorber goed derden -4.708,00 4.708,00 0,00 0,00
_8 Overige baten en lasten 8380900 Stelposten -375.610,00 180.730,00 0,00 -194.880,00

_10 Mutatie reserves 4710001 Toevoeging reserves 3.060.807,22 12.542,00 0,00 3.073.349,22
_10 Mutatie reserves 8710001 Beschikking reserves -9.453.055,22 0,00 -52.737,00 -9.505.792,22

_11 Resultaat vd rekening van betalen/lasten 4380902 Saldo begroting 91.675,26 0,00 -74.944,00 16.731,26

Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 216.180,00 -1.029.576,00



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

_4 Overhead 4110104 Sal. voorm.personeel 7.000,00 43.000,00 0,00 50.000,00
_4 Overhead 4110112 Sal. BDO 732.760,00 7.000,00 0,00 739.760,00
_4 Overhead 4110116 Sal. MDV 275.559,00 0,00 -31.000,00 244.559,00
_4 Overhead 4110117 Sal. Ondersteuning 1.013.069,00 10.000,00 0,00 1.023.069,00
_4 Overhead 4110120 Woon werkverkeer 35.000,00 0,00 -35.000,00 0,00
_4 Overhead 4110125 Pers.activ. belast 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
_4 Overhead 4110126 Vergoed. pers.belast 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
_4 Overhead 4351001 Inhuur personeel 65.000,00 117.000,00 0,00 182.000,00
_4 Overhead 4380007 Onderh gebouwen 47.176,00 6.810,00 0,00 53.986,00
_4 Overhead 4380012 Maaltijden/consumpt 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
_4 Overhead 4380019 Reprksnt tbv extern 17.940,00 5.000,00 -3.000,00 19.940,00
_4 Overhead 4380030 Uitbestede werkzh 64.480,00 0,00 -20.000,00 44.480,00
_4 Overhead 4380042 Kosten leaseauto 4.040,00 0,00 -4.040,00 0,00
_4 Overhead 4380044 Licenties 244.360,00 36.600,00 -1.200,00 279.760,00
_4 Overhead 4380046 Glasverzekering 3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00
_4 Overhead 4380047 Alg (WA) verzekering 42.940,00 0,00 -15.000,00 27.940,00
_4 Overhead 4380049 Overige verz. 16.870,00 0,00 -2.000,00 14.870,00
_4 Overhead 4380053 Reis/verblijfkst onb 25.000,00 33.000,00 0,00 58.000,00
_4 Overhead 4380066 Advieskosten 37.275,00 33.800,00 0,00 71.075,00
_4 Overhead 4380067 Contributies 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00
_4 Overhead 4380071 Parkeerkst dienstr. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
_4 Overhead 4380073 Pers.activ. onbelast 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
_4 Overhead 4380074 Vergoed pers onbelas 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
_4 Overhead 4380999 Ov goed en diensten 56.460,00 8.000,00 -23.310,00 41.150,00
_4 Overhead 4730001 Afschrijvingen 114.528,37 74.279,50 -74.279,50 114.528,37
_4 Overhead 4740001 Toeger rente kapwerk 42.821,80 32.750,07 -32.750,07 42.821,80



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

_4 Overhead 4750001 Verrekening overhead -649.589,00 70.655,00 0,00 -578.934,00
_4 Overhead 8380010 Doorber goed derden 0,00 0,00 -500,00 -500,00
_5 Treasury 8520001 Dividend winstuitk -12.500,00 0,00 -8.200,00 -20.700,00

Totaal overhead 504.894,57 -258.779,57

Totaal exploitatie 6.923.140,36 -6.923.140,36



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

Kredieten 

P05340001 Routepanelen fietsnetwerk 4320014 Div kstn kapitaalw 0,00 6.127,00 0,00 6.127,00
P07210005 Uitvoering GVVP 2015 4320017 Verkeersmaatr etc. 99.000,00 0,00 -99.000,00 0,00
P07210005 Uitvoering GVVP 2015 4320025 1% Regeling 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00
P07210006 Uitvoering GVVP 2016 4320017 Verkeersmaatr etc. 76.800,00 0,00 -76.800,00 0,00
P07210007 Uitvoering GVVP 2017 4320017 Verkeersmaatr etc. 70.000,00 175.800,00 0,00 245.800,00
P07210007 Uitvoering GVVP 2017 4320025 1% Regeling 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
P07210023 Vervanging verlichting 2015 4320013 Aanleg verl./brandk 68.770,00 0,00 -4.541,00 64.229,00
P07210025 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan OV 4320013 Aanleg verl./brandk 11.000,00 0,00 -4.605,00 6.395,00
P07210026 Vervanging verlichting 2016 4320013 Aanleg verl./brandk 115.043,00 0,00 -21.585,00 93.458,00
P07210028 Vervanging verlichting 2017 4320013 Aanleg verl./brandk 123.000,00 30.731,00 0,00 153.731,00
P07213006 Peppelgaard/Beukengaard wegen 4320011 Aanleg wegenb werken 564.500,00 0,00 -45.854,00 518.646,00
P07213012 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan wegen 4320011 Aanleg wegenb werken 271.000,00 0,00 -28.280,00 242.720,00
P07213013 Voorbereidingskr. infraplan wegen 2016 4320011 Aanleg wegenb werken 148.500,00 0,00 -137.911,00 10.589,00
P07213014 Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016 4320011 Aanleg wegenb werken 157.084,00 0,00 -88.529,00 68.555,00
P07213018 Voorbereidingskrediet 2017 infra wegen 4320011 Aanleg wegenb werken 0,00 12.074,00 0,00 12.074,00
P07213019 Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen 4320011 Aanleg wegenb werken 870.867,00 288.500,00 0,00 1.159.367,00
P07720005 Peppelgaard/Beukengaard riool 4320020 Rioleringswerken 89.000,00 0,00 -35.738,00 53.262,00
P07720013 Maatregelen riool tbv wateroverlast 2015 4320020 Rioleringswerken 124.000,00 0,00 -45.162,00 78.838,00
P07720016 Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan riool 4320020 Rioleringswerken 44.500,00 0,00 -2.378,00 42.122,00
P07720017 Infraplan vervanging riolering 2016-2017 4320020 Rioleringswerken 1.379.113,00 0,00 -435.384,00 943.729,00
P07720018 Infraplan verv. electr./mech. 2016-2017 4320020 Rioleringswerken 299.007,00 0,00 -120.000,00 179.007,00
P07720022 Wateroverlast 2016 Quick wins 4320020 Rioleringswerken 0,00 18.662,00 0,00 18.662,00
P07720025 Verm wateroverlast Beeksedijk,Abcovensew 4320020 Rioleringswerken 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
P07720026 Telemetrie rioolgemalen 4320020 Rioleringswerken 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
P07720027 Rioolwerkzaamheden doorgaande route Riel 4320020 Rioleringswerken 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Totaal kredieten 1.152.894,00 -1.146.767,00



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

Reserves en voorzieningen  

610002 algemene weerstandsreserve 4710002 Beschikking reserves 65.716,00 68.000,00 0,00 133.716,00
610003 algemene reserve grondexploitatie 4710002 Beschikking reserves 0,00 0,00 -88.572,00 -88.572,00
620013 reserve parkeerplaatsen 4710002 Beschikking reserves 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
620017 reserve huisvesting onderwijs 4710002 Beschikking reserves 1.375,00 0,00 -4.096,00 -2.721,00
620019 reserve incidentele subsidies 4710002 Beschikking reserves 0,00 10.856,00 0,00 10.856,00
620021 reserve transitie jeugdzorg 4710002 Beschikking reserves 0,00 55.549,00 0,00 55.549,00
620024 reserve bovenwijkse voorzieningen 8710002 Toevoeging reserves 0,00 0,00 -12.542,00 -12.542,00

812003 voorziening egal tarieven afvalstoffenh. 4720002 Beschikking voorzien 0,00 79.500,00 0,00 79.500,00

Totaal reserves en voorzieningen 224.905,00 -105.210,00
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 Toelichting op de 20e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2017 
 
In deze 20e wijziging van de begroting 2017 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie 
Bestuursrapportage 2017 uiteen zijn gezet. 
Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder 
niet worden toegelicht en ook de mutaties onder het bedrag van € 5.000,00 worden eveneens niet 
toegelicht. 
 
De uitkomst van de 20e begrotingswijziging is een nadeel van afgerond € 75.000,00 dat als volgt per 
programma is opgebouwd: 
 
Uitkomst programma 1 8.000,00   N 
Uitkomst programma 2 36.734,00  V 
Uitkomst programma 3 203.514,00  N 
Uitkomst programma 4 140.186,00  V  
Subtotaal  32.594,00  N 
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    100.310,00  V 
Uitkomst overhead 140.660,00 N 
Uitkomst begrotingswijziging       72.944,00 N 
 
Programma 1  Bestuur 
 
Taakveld 0.1.  Bestuur 
 
Bestuurlijke samenwerking  
Advieskosten 
In 2014 en 2015 zijn er budgetten beschikbaar gesteld van telkens € 25.000,00 in het kader van de 
samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk voor onderzoeken in het kader van de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Gelden die niet werden besteed en ook de bijdrage van derden en de andere gemeenten werden 
overgeheveld naar de volgende jaren. Per abuis zijn er geen gelden meer overgeheveld naar 2016 en 
naar 2017. Omdat die gelden die over waren deel uit maakten van het rekeningsaldo en dat 
rekeningsaldo werd gestort in de Awr wordt nu voor te verwachten kosten vanwege dit traject een 
budget geraamd van € 25.000,00 en dat wordt gedekt uit de AWR. 
 
Resumé 
Budget intergemeentelijke samenwerking   € 25.000,00 N 
Overige mutaties kleiner dan € 5.000,00  €   8.000,00 N 
Totaal bruto resultaat programma 1   € 33.000,00 N 
Ten laste van de reserve     € 25.000,00 V 
Per saldo netto resultaat programma 1   €   8.000,00 N 
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Programma 2  Openbare orde en veiligheid  
 
Taakveld 1.1.  Crisisbeheersing en brandweer 
 
Regionale brandweer 
Bijdrage gemeenschappelijke regeling 
De Veiligheidsregio heeft een batig saldo in de jaarrekening 2016. Na storting in diverse reserves 
wordt een gedeelte van het batig saldo in 2017 uitgekeerd aan de deelnemende gemeente. Voor 
Goirle is dat een bedrag van € 18.989,00 en dat wordt in deze Burap verwerkt als een correctie op de 
bijdrage gemeenschappelijke regeling. 
 
Taakveld 1.2.  Openbare orde en veiligheid 
 
Integrale veiligheid 
Subsidies 
In de begroting 2017 is het subsidie bedrag voor Huiselijk Geweld ad € 12.745,00 dubbel geraamd. 
Het budget op deze post kan daarom vervallen. 
 
Vergunningverlening APV 
Leges en rechten  
De opbrengst van de leges in het kader van het verstrekken van vergunningen als gevolg van de APV 
valt aanmerkelijk hoger uit dan geraamd. De raming wordt verhoogd met € 10.000,00. 
 
Resumé 
Lagere bijdrage Veiligheidsregio, afrekening 2016 €  18.989,00 V 
Vervallen bijdrage Veiligheidshuis   €  12.745,00 V 
Meer opbrengst leges  APV    €  10.000,00 V 
Overige mutaties kleiner dan € 5.000,00   €    5.000,00 N 
Totaal netto resultaat programma 2   €  36.734,00 V  
  



 3 

 
Programma 3  Ruimte  
 
Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer 
 
Straatmeubilair 
Uitbestede werkzaamheden  
Voor de aankoop en de vervanging van straatmeubilair is een extra budget nodig van € 7.500,00 
omdat het budget in 2017 onvoldoende is. Bij het financieel tussenbericht 2016 is dat signaal al 
afgegeven. 
 
Elementverhardingen  
Afschrijvingen  
De verlaging van de raming voor de afschrijvingslasten valt uiteen in: 

a. Een verlaging van € 20.000,00 vanwege lagere afschrijvingslasten van de kredieten tot en 
met 2017. 

b. Een verlaging van de kapitaallasten met € 137.897,00 omdat in 2016 een besluit is genomen 
om in 2016 extra afschrijvingen te doen om voor de begroting 2017 budgettaire ruimte te 
creëren. 
In de begroting is dat geraamd middels een stelpost en door deze wijziging worden de 
afschrijvingslasten verlaagd op dit taakveld en vervalt de raming van de stelpost. 
 

Taakveld 2.2.  Parkeren  
 
Parkeren(straten) 
Overige goederen en diensten 
Voor de aanleg van parkeerplaatsen van het project Hoogstraat e.o. is een budget nodig van  
€ 11.000,00.Dat budget wordt gedekt uit de reserve parkeren. 
 
Taakveld 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  
 
Biz Tijvoort Goirle 
Uitbestede werkzaamheden  
Overige vermogensoverdrachten 
BIZ-belasting  
De lasten en baten van de BIZ Tijvoort Goirle dienen via de exploitatie van de gemeente te lopen. 
De opbrengst van de BIZ Tijvoort Goirle ad € 150.000,00 wordt onder aftrek van € 2.000,00 voor de 
perceptiekosten doorbetaald aan BIZ Tijvoort. 
 
BIZ Tijvoort Centrum  
Uitbestede werkzaamheden  
Overige vermogensoverdrachten 
BIZ-belasting  
De lasten en baten van de BIZ Centrum Goirle dienen via de exploitatie van de gemeente te lopen. 
De opbrengst van de BIZ Centrum Goirle ad € 105.000,00 wordt onder aftrek van € 500,00 voor de 
perceptiekosten doorbetaald aan BIZ Tijvoort. 
 
Taakveld 3.4. Economische promotie  
Overige goederen en diensten 
Voor recreatie en toerisme is een extra werkbudget nodig van € 5.000,00 om tijdig en adequaat in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
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Taakveld 5.7. Openbaar groen en openluchtrecreatie  
 
Groenonderhoud 
Uitbestede werkzaamheden Diamant 
Bomenonderhoud  
Uitbestede werkzaamheden 
Dit betreft een correctie van de kostenplaats en de kostensoort. 
 
Taakveld 7.2. Riolering  
 
Voorbereiding en uitvoering beleid en beheer wegen, straten en pleinen 
Salarissen R&B 
Inhuur personeel 
De mutaties hebben betrekking op een andere invulling van de werkzaamheden die verricht dienen 
te worden vanwege het v-grp uit 2015. In de begroting is rekening gehouden met een post inhuur 
maar in de loop van 2017 is gekozen voor de uitbreiding van de formatie voor dit onderdeel van 0,5 
fte in plaats van inhuur. 
 
Opbrengsten rioolheffing 
RIOG woningen  
RIOG niet woningen  
In deze wijziging van de begroting vindt een verschuiving plaats van de opbrengst RIOG woning naar 
de RIOG niet woning. 
 
Taakveld 7.3. Afval  
 
Beleid/beheer afval 
Salarissen R&B 
De mutatie heeft betrekking op de salarislasten ad € 39.500,00 voor de tijdelijke kracht voor de 
implementatie van het grondstoffenbeleidsplan. 
 
Huishoudelijke restafval 
Inzamelmiddelen 
Het budget voor de huur van de wijkcontainers is niet toereikend en daarom wordt de raming met  
€ 2.000,00 verhoogd. 
 
GFT afval 
Inzamelmiddelen 
Het budget voor de aanschaf van de groene containers is niet toereikend en daarom wordt de raming 
met € 10.000,00 verhoogd. 
 
Kunststof/plastic 
Inzamelmiddelen 
Het grondstoffenbeleidsplan is later ingevoerd dan waarmee rekening was gehouden. Als gevolg 
daarvan zijn de PMD-containers langer blijven staan en daardoor zijn er meer PMD zakken benodigd. 
De raming wordt daarom verhoogd met € 25.000,00. 
 
Milieustraat kringloop  
Onderhoud gebouw 
Het budget voor het onderhoud van het gebouw wordt verhoogd met € 3.000,00 vanwege de 
gemaakte kosten voor de reparatie van het hekwerk van de milieustraat. 
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Voorziening afvalinzameling 
Beschikking over de voorziening  
De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is 
van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven 
afvalstoffenheffing. Per saldo wordt de beschikking verhoogd met € 79.500,00. 
Specificatie: 

• Salarislasten  € 39.500,00 
• Inzamelmiddelen € 37.000,00 
• Onderhoud gebouw €   3.000,00 

Totaal    € 79.500,00 
 
Taakveld 7.4. Milieubeheer 
 
Toezicht en handhaving  
Uitbestede werkzaamheden  
De werkzaamheden van Samen Sterk In het Buitengebied (SSIB) zijn voor 2017 opgenomen in het 
basistakenpakket van de OMWB. Dat betekent dat de raming op deze post wordt verlaagd en dat de 
raming bij de post Omgevingsdienst wordt verhoogd.  
 
Omgevingsdienst  
Bijdrage gemeenschappelijke regeling  
De werkzaamheden van Samen Sterk In het Buitengebied (SSIB) zijn voor 2017 opgenomen in het 
basistakenpakket van de OMWB. Dat betekent dat de raming op deze post wordt verhoogd en dat de 
raming bij de post Toezicht en handhaving wordt verlaagd. 
 
Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening  
 
Beleid advies handhaving  
Inhuur personeel 
Op deze kostenplaats wordt rekening gehouden met de inhuur van personeel voor een bedrag van  
€ 95.000.00 
 
Strategische aankopen 
Zuidrand 
Venneweg e.o. 
In de primaire begroting zijn de lasttene n baten van deze projecten nog geraamd bij het taakveld 
8.2. Bouwgrondexploitatie. 
Bij het taakveld 8.2. Bouwgrondexploitatie mogen alleen de lasten en baten als gevolg van actieve 
grondpolitiek worden geraamd. 
 
De drie hierboven genoemde projecten hebben betrekking op Niegg gronden dan wel faciliterend 
grondbeleid en dienen te worden geraamd onder taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening 
 
Leyoever 
In deze wijziging worden de lasten en baten geraamd voor het project Leyoever. De ramingen zijn 
gebaseerd op de anterieure overeenkomst. 
 
Baker tand 
In deze wijziging worden de toegerekend uren verantwoord. 
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Hoek Kalverstraat/Tiburgseweg 
In deze wijziging worden de lasten en baten geraamd voor het project hoek 
Kalverstraat/Tilburgseweg. 
 
Hoek Kloosterstraat/Thomas van Diessenstraat 
In deze wijziging worden de lasten en baten geraamd voor het project  hoek Kloosterstraat/Thomas 
van Diessenstraat. De ramingen zijn gebaseerd op de anterieure overeenkomst. 
 
Taakveld 8.3. Wonen en bouwen  
 
Directe lasten wonen 
Inhuur personeel 
Op deze kostenplaats wordt rekening gehouden met de inhuur van personeel voor een bedrag van  
€ 103.000.00 
 
Gemeentelijke objecten/panden 
Onderhoud gebouwen 
Gas  
Elektriciteit 
Het pand van de Wildert is tot en met 2016 gebruikt voor onderwijsdoeleinden. In 2016 werd het 
gebouw gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van Kameleon. 
Eind 2016 is de nieuwbouw van Kameleon gereed gekomen en sindsdien staat het gebouw leeg en 
komen de exploitatielasten ten laste van het taakveld Wonen en Bouwen. 
Totaal bedragen de exploitatielasten € 15.500,00. 
 
Omgevingsvergunning 
Advieskosten  
Voor het verbeteren van de uitvoering van onze VTH-taken worden de samenwerkingsmogelijkheden 
onderzocht met vier gemeenten: Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Loon op Zand. In de loop van 
2017 zal duidelijk worden hoe de samenwerking eruit kan komen te zien en zal een 
implementatieplan aan het college ter vaststelling worden voorgelegd met bijbehorend budget. 
 
Resumé programma 3 
 
Budget straatmeubilair      €    7.500,00  N 
Invulling stelpost lagere kapitaallasten    € 137.897,00 V 
Onderuitputting kapitaallasten     €  20.000,00  V 
Parkeervakken       €  11.000,00 N 
Budget recreatie en toerisme     €    5.000,00 N 
Meer lasten afval ad € 79.500,00 tlv voorziening €            0,00  
Exploitatielasten gebouw St. Jansstraat 1-03  €  15.500,00 N 
Inhuur handhaving ruimtelijke ordening   €  95.000,00 N 
Kwaliteitscriteria      €  17.500,00 N 
Inhuur bouw en woningtoezicht    € 103.000,00 N 
Budgetten kleiner dan € 5.000,00   €    4.014,00 N 
Totaal bruto resultaat programma 3   €  100.617,00 N 
Beschikking over de reserve     €   11.000,00 V 
Correctie stelpost lagere kapitaallasten    € 113.897,00 N 
Totaal netto resultaat  programma 3   € 203.514,00 N 
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Programma 4  Sociaal domein 
 
Taakveld 0.2.  Burgerzaken  
 
Verkiezingen  
Presentiegelden  
Vanwege meer stembureauleden en een hogere vergoeding zijn de kosten hoger uitgevallen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. De raming wordt met € 2.000,00 verhoogd. 
 
Overige goederen en diensten  
De kosten voor overige goederen zijn aanmerkelijk hoger uitgevallen vanwege de hogere kosten voor 
het drukken van de verkiezingslijsten door het groot aantal partijen dat deel nam aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. Raming wordt verhoogd met € 5.000,00.  
 
Leges rijbewijzen  
Leges en rechten  
Door meer aanvragen voor rijbewijzen wordt rekening gehouden met meer ontvangen leges ad  
€ 6.296,00 en daardoor wordt de raming aangepast. 
 
Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting  
 
Breder school Frankische driehoek 
Schoolgebouwen openbaar onderwijs 
Huur gebouwen 
Er wordt rekening gehouden met een hogere huuropbrengst van € 6.000,00 door de Avonturiers bij 
de openbare scholen den Bongerd en bij 't Schrijverke. 
Deze meeropbrengst wordt verrekend via de reserve huisvesting onderwijs 
 
Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken  
 
Peuterspeelzalen 
Diverse 
De aanpassingen van de ramingen heeft betrekking op de nieuwe bestemming van de voormalige 
peuterspeelzaal de marmot. 
 
Taakveld 5.2. Sportaccommodaties 
 
Sportpark van den Wildenberg 
Dagelijks beheer en onderhoud 
Gebleken is dat we al drie jaar lang overschrijden op het budget voor het onderhoud van de 
sportterreinen van den Wildenberg. 
We gaan onderzoeken of we in eerste instantie, met efficiency-maatregelen de kosten naar beneden 
kunnen brengen. 
Voor het begrotingsjaar 2017 gaat dat niet meer lukken en daarom wordt op basis van het 
kostenoverzicht 2017 de raming verhoogd met € 31.500,00. 
 
Sportpark de Krim 
Dagelijks beheer en onderhoud  
Onlangs is bekend geworden dat de bron/waterput bij VV Riel versleten is. De pomp zuigt zand en 
grind aan waardoor er slijtage aan de pomp en het beregeningssysteem ontstaat. 
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Het maken van een nieuwe put en het verwijderen van de oude kost circa € 10.000,00 en daarom 
wordt de raming verhoogd met dit bedrag. 
 
Sporthal de Haspel 
Elektriciteit 
Als gevolg van de renovatie van de sporthal de Haspel is ook de bestaande verlichting aangepast. 
Door de bestaande verlichting te vervangen door ledverlichting wordt bespaard op energie zodat de 
raming voor de elektriciteit verlaagd wordt met € 8.000,00. 
 
Taakveld 5.3. Cultuurpresentatie, productie en participatie  
 
Bruisfonds 
Subsidies B2B 
Eventuele overschotten bij het budget incidentele subsidies en het bruisfonds wordt gestort in de 
reserve incidentele subsidies. In het daaropvolgende jaar wordt dit dan in de Burap beschikbaar 
gesteld en voor het Bruisfonds is dat voor 2017 een bedrag van € 5.428,00 en dat wordt dus gedekt 
uit de reserve. 
 
Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie  
 
Incidentele subsidies 
Subsidies B2B 
Eventuele overschotten bij het budget incidentele subsidies en het bruisfonds wordt gestort in de 
reserve incidentele subsidies. In het daaropvolgende jaar wordt dit dan in de Burap beschikbaar 
gesteld en voor incidentele subsidies is dat voor 2017 een bedrag van € 5.428,00 en dat wordt gedekt 
uit de reserve. 
 
Zorg/maatschappelijke dienstverlening  
Overige goederen en diensten 
In voorgaande jaren heeft de gemeente gelden ontvangen voor de invoering van de drie transities bij 
de gemeenten. Eventuele overschotten in de toegekende bedragen zijn in voorgaande jaren gestort 
in de reserve jeugdzorg en de reserve nieuwe wmo taken. 
In de Burap worden de gelden in de reserve in 2017 als budget geraamd zodat de uitgaven in 2017 
kunnen plaats vinden. Het budget ad € 55.549,00 wordt gedekt uit de reserve. 
 
Kinderopvang  
Huur gebouwen 
De raming voor de huur wordt verlaagd met € 9.010,00 omdat de huur voor het gebouw van de 
kindfuncties bij de Vonder eerst per 12 oktober 2017 ingaat. Het betreft de huur van Koningsbeer en 
Kober. 
 
Beleid en uitvoering Wmo 
Uitbestede werkzaamheden  
Advieskosten 
De mutatie in de ramingen heeft betrekking op de overheveling van het budget van de kostensoort 
advieskosten naar de kostensoort uitbestede werkzaamheden  
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Taakveld 6.2. Wijkteams 
 
Directe lasten wijkteams 
Salarissen 
In de primaire begroting zijn op dit taakveld geraamd de salarislasten voor de toegang voor de 
nieuwe wmo en de jeugdzorg. 

- Salarissen lasten BDO   €   13.020,00 
- Salarissen Ontwikkeling   €   74.420,00 
- Salarissen MDV    €  145.242,00  

 
Deze lasten worden overgeheveld naar de taakvelden 6.71 maatwerkvoorziening 18+ voor de nieuwe 
wmo en naar maatwerkvoorziening 18- voor de jeugdzorg, ieder voor de helft. 
 
Inhuur personeel 
De verhoging van de integratie uitkering wmo 2015 van in totaal € 112.844,00 (decembercirculaire 
extra € 19.928,00 en meicirculaire extra € 92.916,00) wordt toegevoegd aan het budget voor inhuur 
van personeel. 
Deze post wordt verlaagd met € 30.000,00 voor extra ondersteuning applicatiebeheer sociaal 
domein. 
 
Uitbesteed applicatiebeheer 
In de begroting is een budget geraamd van € 50.000,00 voor uitbesteed applicatiebeheer 
Duit budget is ontoereikend en wordt met € 30.000,00 verhoogd en wordt gedekt door de post 
inhuur op dit taakveld met € 30.000,00 te verlagen. 
 
Taakveld 6.3. Inkomensregelingen  
 
Bijstand personen jonger dan 21 jaar 
Bijstand personen 21 jaar tot en 64 jaar 
Bijstand personen in verpleeginrichtingen 
De uitkeringen en de bijdragen van het rijk worden aangepast op basis van het actuele 
cliëntenbestand. 
 
Bijstandsbesluit zelfstandige starters 
De uitkeringen en de bijdrage van het rijk worden aangepast op basis van het actuele 
cliëntenbestand. 
 
Aflossingen leningen  
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een eenmalig voordeel van € 19.900,00 aflossingen 
leningen sociale wetgeving. 
  
Schuldhulpverlening  
Uitbestede werkzaamheden 
Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 10.000,00. 
 
Individuele inkomenstoeslag 
Uitbestede werkzaamheden 
Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 14.000,00. 
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Taakveld 6.4. Begeleide participatie  
 
Sociale werkvoorziening 
Bijdrage gemeenschappelijke regeling  
Het decentralisatie budget voor de sociale werkvoorziening is verhoogd met € 16.561,00 naar  
€ 2.837.404,00 en dat is budgettair neutraal verwerkt door de doorbetaling aan Diamant met 
hetzelfde bedrag te verlagen. 
 
Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie  
 
Re-integratiekosten 
Uitbestede werkzaamheden  
Het participatiebudget 2017 is verhoogd met € 11.062,00 naar € 353.351,00 en dat wordt budgettair 
neutraal verwerkt. 
 
Opvang vluchtelingen  
Uitbestede werkzaamheden  
In de algemene uitkering zijn op basis van de decembercirculaire en de mei circulaire extra gelden 
ontvangen over 2016 en 2017 in het kader van de decentralisatie uitkering verhoogde asielstroom - 
partieel effect en de decentralisatie uitkering verhoogde asielstroom -arbeidsparticipatie. 
Deze extra gelden worden budgettair neutraal verwerkt. 
 
Taakveld 6.6. Maatwerkvoorzieningen WMO 
 
Collectief vervoer 
Vergoeding collectief vervoer wmo 
Huur vervoermiddelen  
De raming van € 30.000,00 wordt overgeheveld van de 1e naar de 2e kostensoort 
 
Inkomensoverdrachten centrumgemeenten 
De geraamde opbrengst ad € 20.000,00 komt te vervallen omdat er geen inkomsten meer komen 
vanwege de regio WMO. 
 
Woonvoorziening gehandicapten 
PGB woonvoorzieningen 
Vergoeding woonvoorziening 
De raming van € 100.000,00 wordt overgeheveld van de 1e naar de 2e kostensoort. 
 
Persoonsgeboden budget  
Uitbestede werkzaamheden  
De raming ad €  7.500,00 komt te vervallen omdat er geen uitgaven worden verwacht. 
 
Taakveld 6.71 Maatwerkvoorziening 18+ 
 
In de primaire begroting zijn op het taakveld wijkteams geraamd de salarislasten voor de toegang 
voor de nieuwe wmo en de jeugdzorg. 

- Salarissen lasten BDO   €   13.020,00 
- Salarissen Ontwikkeling   €   74.420,00 
- Salarissen MDV    €  145.242,00  

 
Deze lasten worden overgeheveld naar de taakvelden 6.71 maatwerkvoorziening 18+ voor de nieuwe 
wmo en naar maatwerkvoorziening 18- voor de jeugdzorg, ieder voor de helft. 
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Budget huishoudelijke verzorging  
Ondersteuning bij huishouden 
De raming wordt verlaagd met € 200.000,00 op basis van de huidige cijfers. 
 
Ondersteuning bij huishouden 
Overige ontvangsten sociale wetgeving 
Omdat rekening wordt gehouden met minder ontvangsten van het CAK ad € 100.000,00 wordt ook 
de ondersteuning bij huishouden met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
Taakveld 6.72 Maatwerkvoorziening 18- 
 
In de primaire begroting zijn op het taakveld wijkteams geraamd de salarislasten voor de toegang 
voor de nieuwe wmo en de jeugdzorg. 

- Salarissen lasten BDO   €     13.020,00 
- Salarissen Ontwikkeling   €     74.420,00 
- Salarissen MDV    €   145.242,00  

 
Deze lasten worden overgeheveld naar de taakvelden 6.71 maatwerkvoorziening 18+ voor de nieuwe 
wmo en naar maatwerkvoorziening 18- voor de jeugdzorg, ieder voor de helft. 
 
Voorts wordt het hogere bedrag vanwege de integratie uitkering jeugdzorg budgettair neutraal 
verwerkt in de budgetten bij dit taakveld. 
 
Resume programma 4 
 
Hoger budget voor verkiezingen     €     7.000,00 N 
Hogere opbrengst leges rijbewijzen     €     6.296,00 V 
Hoger budget onderhoud sportpark van den Wildenberg €   31.500,00 N 
Hoger budget onderhoud sportpark de Krim   €   10.000,00 N 
Lagere energiekosten de Haspel    €     8.000,00 V 
Lagere huuropbrengst kind functies     €     9.010,00 N 
Incidenteel voordeel aflossing bijstand starters   €   19.900,00 V 
Hoger budget schuldhulpverlening     €   10.000,00 N 
Hoger budget individuele inkomenstoeslag    €   14.000,00 N 
Lagere inkomsten collectief vervoer     €   20.000,00 N 
Lager budget pgb      €     7.500,00 V 
Lager budget huishoudelijke hulp    € 200.000,00 V 
Resultaat programma 4      € 140.186,00 V 
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Algemene dekkingsmiddelen  
 
Taakveld 0.5 Treasury 
 
Beleggingen/liquiditeiten algemeen 
Dividend/winstuitkering 
In de primaire begroting is een dividend geraamd van de BNG van € 12.500,00. 
De uitkering over 2016 die in 2017 wordt verantwoord bedroeg € 20.723,04 zodat de raming wordt 
bijgesteld. 
 
Taakveld 0.61 OZB Woningen  
 
Uitbestede werkzaamheden 
De raming voor het budget ad € 5.000,00 voor het Assurance rapport voor de jaarrekening wordt 
overgeheveld naar het taakveld 0.64 Belastingen overig. 
 
OZB-eigenaar 
In september 2016 zijn de tarieven OZB berekend. Uit de berekening bleek dat er waarschijnlijk een 
hogere opbrengst OZB gerealiseerd zou gaan worden, dan in de primaire begroting 2017 opgenomen 
was. Op het moment dat de tarieven berekend worden, is de belastingcapaciteit nog niet definitief. 
Daarom is de primaire begroting 2017 op dat moment niet aangepast. Inmiddels blijkt uit de 
realisatie dat de opbrengsten OZB woningen circa € 70.000,00 hoger zijn dan begroot. Hiervan was 
circa € 40.000,00 in beeld op het moment van de tariefberekening. Het voordeel is opgelopen in 
2017. De belastingcapaciteit, waarover de OZB berekend wordt, wordt door veel zaken beïnvloed, 
onder andere: waardeontwikkeling, nieuwbouw / woningen in aanbouw en bezwaarschriften. Al 
deze componenten worden geschat op het moment van tariefberekening. Nu blijkt dat de 
belastingcapaciteit hoger is uitgevallen, en dit geeft een voordeel aan OZB woningen.  
 
Taakveld 0.64 Belastingen overig 
 
Uitbestede werkzaamheden 
De raming voor het budget ad € 5.000,00 voor het Assurance rapport voor de jaarrekening wordt 
overgeheveld naar het taakveld 0.64 Belastingen overig. 
 
Advieskosten 
Met ingang van 2017 moet de kostendekkendheid leges in de begroting (onderdeel paragraaf lokale 
heffingen) opgenomen worden. Dit is bepaald in het wijzigingsbesluit BBV. De onderbouwing van de 
kostendekkendheid leges t.b.v. begroting 2018 gaan we door een externe partij laten toetsen. 
Hiervoor is een adviesbudget nodig van circa € 10.000,00.  
 
Taakveld 0.7 Gemeentefondsuitkering 
 
A. Algemene uitkering 
De algemene uitkering valt € 323.287,00 hoger uit vanwege: 
 
a. Het effect van de decembercirculaire 2016 
In de decembercirculaire 2016 heeft het Rijk als gevolg van ontwikkelingen in de uitkeringsfactor 
voor 2017 een algemene mutatie op het gemeentefonds gemeld ter hoogte van € 4.253,00. 
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Daarnaast heeft  het Rijk een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. Deze leiden tot 
bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in onderstaand 
overzicht staan vermeld. Deze zogenaamde taakmutaties zijn over het algemeen budgettair neutraal 
voor de begroting. Corresponderende uitgavenposten in de begroting dienen te worden 
verhoogd/verlaagd.  
 
Taakmutaties gemeentefonds dec  16 2017 

1 
Armoedebestrijding ouderen met 
bijstandsuitkering 3.052 

2 DU Armoedebestrijding kinderen 81.457 
3 Impuls Brede scholen combinatiefuncties 83 
  Totaal taakmutaties 84.592 

 
b. Het effect van de meicirculaire 2017 
De ontwikkeling van het accres, de uitkeringsbasis en -factor, de verdeelreserve en het BCF leveren 
de gemeente Goirle voor 2017 een hogere algemene uitkering op van € 150.040,00. 
Actualisering van de hoeveelheden maatstaven (o.a. aantal bijstandsgerechtigden en Woz-waarden) 
en aanpassing van de rekentarieven leveren voor 2017 een lagere algemene uitkering op van  
€ 38.422,00. Per saldo leveren deze algemene mutaties voor 2017 een hogere algemene uitkering 
van in totaal € 111.618,00 (€ 150.040,00 - € 38.422,00). 
 
In de meicirculaire 2017 heeft het Rijk ook een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. 
Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in 
onderstaand overzicht staan vermeld. 
 
Taakmutaties gemeentefonds mei 2017 2017 

1 
Verhoogde asielstroom partieel effect voor te 
plaatsen vergunninghouders 25.640 

2 
Verhoogde asielstroom participatie en 
integratie 14.233 

3 Integratie-uitkering Wmo 32.950 
  Totaal taakmutaties 72.823 

 
Deze mutaties zijn op de integratie-uitkering Wmo na budgettair neutraal verwerkt in de Burap. Voor 
de Wmo is geen extra budget nodig. 
 
c. Algemene uitkering voorgaande jaren 
Als gevolg van hoeveelheidsverschillen en het effect van zowel mei- als decembercirculaire wordt de 
raming van de algemene uitkering voorgaande jaren met € 50.000,00 opgehoogd. Hiervan wordt een 
bedrag van € 26.581,00 budgettair neutraal verwerkt voor de verhoogde asielstroom. 
 
d. Totaal effect algemene uitkering  
Effect decembercirculaire 2017  € 88.846,00 V 
Effect meicirculaire 2017  € 184.441,00 V 
Effect voorgaande jaren  € 50.000,00 V 
Totaal verhoging  algemene uitkering  € 323.287,00 N 

B. Integratie-uitkering Sociaal domein 
Door mutaties in de december- en de meicirculaire valt de uitkering sociaal domein € 578.983,00 
hoger uit. De mutaties hebben betrekking op de volgende onderdelen: 
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Mutaties sociaal domein december 16 2017 
1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO  19.928 
2 Decentralisatie Jeugdzorg 91.044 
  Totaal mutaties 110.972 

 
Mutaties sociaal domein mei 2017 2017 
1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO  92.916 
2 Decentralisatie Jeugdzorg 347.473 
3 Decentralisatie Participatiewet 27.622 
  Totaal mutaties 468.011 

 
C. Nieuwe ramingen 
De nieuwe ramingen zijn door deze wijzigingen de volgende: 
 
Uitkering gemeentefonds Begroot 
Algemene uitkering 18.755.699,00- 
Integratie-uitkering Jeugdzorg 5.277.066,00- 
Integratie-uitkering Wmo 2015 2.997.228,00- 
Integratie-uitkering Wsw 2.837.404,00- 
Integratie-uitkering Re-integratie 323.351,00- 
Algemene uitkering voorgaande jaren 50.000,00- 
Saldo 30.240.748,00- 

 
 
Taakveld 0.8.     Overige baten en lasten  
 
Beleidsveranderingen  
Op deze post is in de begroting rekening gehouden o.a. met de volgende twee stelposten 

a. Een stelpost van netto € 40.000,00 voor te realiseren opbrengst van reclameopbrengsten van 
een reclame zuil langs de A-58. 
Deze geraamde opbrengst wordt in 2017 niet gerealiseerd. 

b. Een stelpost van € 140.730,00 vanwege te realiseren lagere afschrijvingslasten in de 
begroting 2017 omdat in 2016 een besluit is genomen om voor 2 miljoen boekwaarden in 
investeringen met een maatschappelijke nuit in de openbare ruimte af te boeken ten einde 
budgettaire ruimte in de begroting 2017 te realiseren. 
Deze stelpost komt hier te vervallen maar daar staat tegenover dat de geraamde 
kapitaallasten bij de taakvelden voor hetzelfde bedrag worden verlaagd. 

 
Taakveld 0.10 Mutatie reserves  
 
In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde Bestuursrapportage 2017 vinden 
de volgende mutaties plaats in de reserves: 
 
Beschikking over de reserves 

• een beschikking over de AWR ad € 68.000,00 en die heeft betrekking op: 
a. een beschikking over de AWR voor de kosten in 2017 voor een budget voor de 

intergemeentelijke samenwerking GOH ad € 25.000,00; 
b. een beschikking over de AWR voor de meerkosten ad € 43.000,00 van voormalig 

personeel; 
• een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 10.856,00 om het geld in deze 

reserve in 2017 in te kunnen zetten; 
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• een beschikking over de reserves Jeugdwet en reserve wmo, nieuwe taken voor in totaal  
€ 55.549,00 om hiervoor in 2017 budget te hebben om de verdere invoering van de 
transities, onderdelen Jeugdwet en nieuwe taken wmo uit te kunnen voeren. 

• een beschikking over de reserve parkeren ad € 11.000,00 voor de aanleg van 
parkeervakken in de Hoogstraat; 

• de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs wordt verlaagd met € 4.096,00 
vanwege enkele positieve mutaties zoals meer opbrengsten huren bij de twee openbare 
scholen;  

• de beschikking over de algemene reserve grondexploitatie ad € 88.572,00 komt te 
vervallen omdat de geraamde beschikking ter dekking van de te betalen rentelasten aan 
de grondexploitatie niet is toegestaan. 

 

Resume algemene dekkingsmiddelen 

Dividend BNG     €      8.200,00 V 
Hogere opbrengst ozb    €    70.000,00 V 
Budget extern advies kostendekkendheid €   10.000,00 N 
Netto effect algemene uitkering   €  115.871,00 V 
Netto effect algemene uitkering vg jaren  €    23.419,00 V 
Netto effect integratie uitkering wmo  €    32.950,00 V 
Vervallen reclame opbrengst zuil lans de A-58 €    40.000,00 N 
Vervallen dekking rentelasten grex  €    88.572,00 N 
Overige mutaties kleiner dan € 5.000,00 €    11.558,00 N 
Totaal resultaat alg, dekkingsmiddelen  €   100.310,00 V 
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Programma Overhead 
 
Salarissen 
Salarislasten voormalig personeel 
Een voormalig personeelslid heeft recht op een WW-uitkering. Deze kosten zijn niet verwerkt in de 
begroting. Dit geeft hogere lasten van € 43.000,00. Deze eenmalige kosten komen ten laste van de 
AWR. 
 
Inhuur personeel 
De post inhuur personeel en reguliere post salarissen dient per saldo verhoogd te worden met  
€ 103.000,00 en dat heeft betrekking op; 

• inhuur ao/ic 
• inhuur formatie bij afdeling communicatie 
• inhuur bestuurssecretariaat 
• inhuur archief /div 
• inhuur secretariaat bezwarencommissie 

 
Mobiliteit 
Advieskosten  
Vanwege het vertrek van de gemeentesecretaris is er budget nodig voor werving en selectie van een 
nieuwe gemeentesecretaris. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een budget van € 23.000,00. 
 
Arbeidsvoorwaarde / rechtspositie 
Alg (WA) verzekering  
De premie voor de algemene WA verzekering valt aanmerkelijk lager uit zodat de raming verlaagd 
kan worden met € 15.000,00. 
 
Automatisering  
Overige goederen en diensten  
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een budget van € 8.000,00 voor de makelaarssuite. 
 
Exploitatie gemeentehuis  
Licenties 
Voor het onderhoud van software van de scanners voor DIV wordt rekening gehouden met een 
uitgave van € 11.600,00. Hiervoor wordt de raming aangepast. 
 
Juridisch advies 
Adviezen 
Het reguliere budget voor juridisch is al besteed en daarom wordt het budget verhoogd met  
€ 8.000,00 vanwege de al geboekte kosten en de te verwachten kosten. 
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Resume overhead 

Salarissen voormalig personeel   €   43.000,00 N 
Inhuur personeel    € 103.000,00 N 
Werving en selectie    €   23.000,00 N 
Lagere premie WA-verzekering    €   15.000,00 V 
Makelaarssuite      €     8.000,00 N 
Licenties onderhoud software scanners DIV €   11.600,00 N 
Juridisch advies     €     8.000,00 N 
Overige mutaties kleiner dan € 5.000,00 €     2.060,00 N 
Totaal bruto resultaat overhead  € 183.660,00 N 
Ten laste van de reserve    €   43.000,00 V 
Totaal netto resultaat overhead  € 140.660,00 N 
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Kredieten  
 
De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:  
 
Routepanelen fietsnetwerk 
Er wordt een krediet gevraagd van € 6.127,00 voor de routepanelen voor het fietsnetwerk. 
Dit krediet wordt in 10 jaar afgeschreven en  de kapitaallasten worden opvangen binnen het budget 
recreatie en toerisme. 
 
Uitvoering GVVP 2015 
Het krediet voor het GVVP uit 2015 is niet aangesproken en wordt toegevoegd aan het krediet GVVP 
2017. 
 
Uitvoering GVV P 2016 
Het restant krediet van het GVVP wordt toegevoegd aan het krediet van het GVVP 2017. 
 
Uitvoering GVVP  2017 
De restant kredieten van het GVVP 2015 en 2016 worden toegevoegd aan het krediet GVVP 2017. 
 
Vervanging verlichting 2015 
Bij het vaststellen van de begroting 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare 
verlichting van € 123.000,00. Dit krediet is aangewend voor diverse deelprojecten en het restant 
krediet ad € 4.541,00 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging verlichting 2017. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan OV 
Bij het vaststellen van de begroting 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare 
verlichting van € 123.000,00. Dit krediet is aangewend voor de uitvoeringskosten 2015 OV Eikenlaan. 
 Het restant krediet wordt toegevoegd aan het krediet vervanging verlichting 2017. 
 
Vervanging verlichting 2016 
Bij het vaststellen van de begroting 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare 
verlichting van € 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld voor de uitvoeringskosten 
van diverse projecten. Het restant  ad € 21.585,00 wordt toegevoegd aan het krediet openbare 
verlichting 2017. 
 
Vervanging verlichting 2017 
Bij het vaststellen van de begroting 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare 
verlichting van € 123.000,00. Dit krediet wordt aangevuld met de restant kredieten van de 
verlichtingsprojecten 2015 en 2016.Dit krediet wordt verhoogd  met € 30.731,00. 
 
Peppelgaard/Beukengaard wegen 
Voor de uitvoeringskosten van het project Peppelgaard/Beukengaard , wegen,  is een krediet 
beschikbaar gesteld van € 564.500,00.Op basis van huidige inzichten kan de raming verlaagd worden 
met € 45.854,00 en dat restant wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan wegen  
Voor de uitvoeringskosten van het project Eikenlaan , wegen,  is een krediet beschikbaar gesteld van 
€ 271.000,00.Op basis van huidige inzichten kan de raming verlaagd worden met € 28.280,00 en dat 
restant wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
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Voorbereidingskrediet infraplan wegen 2016 
Het restant krediet voor het voorbereidingskrediet infraplan 2016 wegen wordt toegevoegd aan de 
projecten 2017. 
 
Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016 
Het restant krediet voor het voorbereidingskrediet infraplan 2016 wegen wordt toegevoegd aan de 
projecten 2017. 
 
Voorbereidingskrediet 2017 infraplan wegen  
De raming voor het voorbereidingskrediet vervanging infraplan wegen wordt verhoogd met 
 € 12.074,00 en die verhoging komt uit de kredieten van voor 2017. 
 
Uitvoeringkrediet 2017 infraplan wegen  
De raming voor het uitvoeringskrediet vervanging infraplan wegen wordt verhoogd met 
 € 288.500,00 en die verhoging komt uit de kredieten van voor 2017. 
 
Peppelgaard/Beukengaard riool 
De raming voor het krediet Peppelgaard/Beukengaard vervanging infraplan riolering wordt verlaagd 
en dat wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
 
Maatregelen riool t.b.v. wateroverlast 2015 
De raming voor het krediet vervanging infraplan riolering  onderdeel maatregelen t.b.v. overlast 
water wordt verlaagd met € 45.162,00 en dat wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
 
Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan riool 
De raming voor het uitvoeringskrediet vervanging infraplan riolering wordt verlaagd met € 2.378,00 
en dat wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
 
Infraplan vervanging riolering 2016-2017 
De raming voor het uitvoeringskrediet vervanging infraplan riolering 2016-2017 wordt verlaagd met 
€ 435.384,00,00 en dat wordt toegevoegd aan de projecten 2017. 
 
Infraplan vervanging electr/mech. 2016-2017 
De raming voor het uitvoeringskrediet vervanging elektrische/mechanische onderdelen riolering   
2016-2017 wordt verlaagd met € 120.000,00 en dat wordt toegevoegd aan de projecten 2017, 
onderdeel telemetrie rioolgemalen. 
 
Wateroverlast 2016 Quick scans 
Voor de uitvoeringskosten van de Quick wins , wateroverlast 2016 , onderdeel riolering is een krediet 
nodig van € 18.662,00 en daartegenover staan ramingen van kredieten onderdeel riolering van 
voorgaande jaren. 
 
Verm  wateroverlast Beeksedijk, Abcovenseweg  
Voor de uitvoeringskosten van het project wateroverlast Beeksedijk, Abcovenseweg , onderdeel 
riolering is een krediet nodig van € 250.000,00,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 
2016-2017 infraplan riolering. 
 
Telemetrie rioolgemalen  
Voor de uitvoeringskosten van het project rioolgemalen , onderdeel riolering is een krediet nodig van 
€ 306.932,00,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2016-2017 infraplan riolering. 
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Rioolwerkzaamheden doorgaande route Riel 
Voor de uitvoeringskosten van het project doorgaande route Riel  , onderdeel riolering is een krediet 
nodig van € 250.000,00,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2016/2017 infraplan 
riolering. 
 
Reserves en voorzieningen  
 
De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op: 
 
Beschikking over de reserves 
 

• een beschikking over de AWR ad € 68.000,00 en die heeft betrekking op: 
a. een beschikking over de AWR voor de kosten in 2017 voor een budget voor de 

intergemeentelijke samenwerking GOH  ad € 25.000,00; 
b. een beschikking over de AWR voor de meerkosten ad € 43.000,00 van voormalig personeel; 
• een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 10.856,00 om het geld in deze 

reserve in 2017 in te kunnen zetten; 
• een beschikking over de reserves Jeugdwet en reserve wmo, nieuwe taken voor in totaal  

€ 55.549,00 om hiervoor in 2017 budget te hebben om de verdere invoering van de 
transities, onderdelen Jeugdwet en nieuwe taken wmo uit te kunnen voeren. 

• een beschikking over de reserve parkeren ad € 11.000,00 voor de aanleg van 
parkeervakken in 

• de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs wordt verlaagd met € 4.096,00 
vanwege enkele positieve mutaties zoals meer opbrengsten huren bij de twee openbare 
scholen  

• de beschikking over de algemene reserve grondexploitatie ad € 88.572,00 komt te 
vervallen omdat de geraamde beschikking ter dekking van de te betalen rentelasten aan 
de grondexploitatie niet is toegestaan. 

 
De raming voor het onderdeel voorzieningen heeft betrekking op de voorziening egalisatie tarieven 
afvalstoffenheffing. Op basis van de mutaties uit deze Burap wordt beschikt over de voorziening voor 
€ 79.500,00. 
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