
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 18

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 

Kredieten 

P07040004 Zonnepanelen gemeentehuis 4320029 Apparatuur 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

Totaal kredieten 110.000,00 0,00



 
Toelichting op de 18e wijziging van de begroting van baten en lasten  2017 
 
De raad besloot in zijn vergadering om: 
 
1. Een krediet van maximaal € 110.000,00 beschikbaar stellen voor zonnepanelen op het dak van het 
gemeentehuis.  
2. De begroting 2017 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
De investeringskosten bedragen maximaal € 110.000,00.  
 
Kapitaallasten  
De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bij een afschrijving van de investering in 15 jaar- 
conform de verwachte levensduur van de installatie- bedragen € 8.884,00 per jaar. Daarbij wordt 
gekozen voor de afschrijving via de annuïteiten methode. In onze nota investerings- en 
afschrijvingsbeleid wordt voor installaties uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Door 
middel van dit raadsbesluit wordt expliciet voor zonnepanelen bepaald dat we hiervoor een termijn 
hanteren van 15 jaar.  
 
Kosten  
De geraamde jaarlijkse kosten bedragen in het eerste jaar € 1.496,00 en bestaan uit kosten voor 
onderhoud (€ 981,00), verzekering (€ 275,00) en voor de bruto productiemeter (€ 240,00).  
 
Opbrengsten  
Deze lasten worden grotendeels gedekt door de subsidie-inkomsten (€ 5.280,00) plus de verwachte 
energiebesparing (€ 4.480,00)en de opbrengsten van de terug te leveren energie (€480,00). De totale 
opbrengsten in het eerste jaar bedragen € 10.240,00.  
 
Omdat de zonnepanelen eerst eind dit jaar dan wel misschien eerst begin 2018 worden 
gelegd wordt in deze begrotingswijziging alleen het krediet geraamd. In  de begroting 2018 
en volgende jaren zullen de lasten en baten worden geraamd. 
 
In principe is het nagenoeg budgettair neutraal. 
Voor 2018 bedraagt de rente 2% en dan komen we tot de volgende opstelling  
 

• Afschrijving   €  6.360,00 
• Rente    €  2.200,00 
• Onderhoud  €     981,00 
• Opstalverzekering  €     275,00 
• Productiemeter     €     240,00 
• Lagere energie         -,-   €  4.960,00 
• Subsidie SDE       -,-    €  5.280,00 

Uitkomst    €     184,00 voordelig 
 
 
Voor 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  

  
  

begrotingsruimte  -8.400,00 0,00 

     6. Voorbereidingskrediet ten laste van de  
  

 
uitwerken scenario's CC AWR 0,00 0,00 

     7. Duurzaamheidsbeleidsplan ten laste van de  -30.000,00 0,00 

  
begrotingsruimte  

  
     8. Grondstoffenbeleidsplan  binnen taakveld  

  
  

afval  0,00 0,00 

     9. 1e Inrichting taalklas ten laste van de  
  

  

reserve 
huis.onderwijs 0,00 0,00 

     10. Uitvoeringskredieten  ten laste van de 0,00 0,00 

 
Turnhoutsebaan  reserve  

  
     11. Informatiebeveiliging  ten laste van de 0,00 0,00 

  
AWR 

  
     12. Groot onderhoud  ten laste van de 0,00 0,00 

 
scouting Riel AWR 

  
     13. Voorbereidingskrediet ten laste van de 0,00 0,00 

 
HKT reserve  

  

 

 
 

   



14 Armoedebestrijding kinderen ten laste van  
  

  
rijksmiddelen  0,00 0,00 

     15. Goolse democratie  ten laste van de  
  

  
AWR 0,00 0,00 

     16. Faunapassage  ten laste van de  
  

  
reserve 0,00 0,00 

     17. Bestemming batig  via de reserves 0,00 0,00 

 
rekeningsaldo 2016 

   
     18. Zonnepanelen op het  budgettair neutraal 

  
 

gemeentehuis  
 

0,00 0,00 

     19 Ondergrondse containers  
   

     20. Burap  begin juli  p.m.  p.m.  

     21. Aanvullende subsidie SCAG ten laste van 0,00 0,00 

  
AWR 

  
     22. Blijverslening  budgettair neutraal 0,00 0,00 

     
 

Sub-totaal na de raad van 6 juni 2017 
  

 
tot en met de 22e wijz. 

 
91.675,00 69.600,00 
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