
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 22

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 12 december 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 

Exploitatie
_10 Mutatie reserves 4710001 Toevoeging reserves 3.073.349,22 746.030,00 0,00 3.819.379,22
_10 Mutatie reserves 8710001 Beschikking reserves -9.585.968,22 0,00 -746.030,00 -10.331.998,22

Totaal exploitatie 746.030,00 -746.030,00

Kredieten 
P07210035 Tilburgseweg Centrum , openb verlichting 4320013 Aanleg verl./brandk 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
P07210036 Tilburgseweg Centrum wegen 4320011 Aanleg wegenb werken 0,00 1.202.030,00 0,00 1.202.030,00
P07213002 Tilburgseweg Centrum wegen (vervallen) 4320011 Aanleg wegenb werken 483.030,00 0,00 -483.030,00 0,00
P07570012 Tilburgseweg Centrum, groen 4320012 Aanleg groenvoorz. 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

Totaal kredieten 1.510.030,00 -483.030,00

Saldo aanvullend krediet 1.027.000,00

Reserves 
620001 reserve overgehevelde budgetten 4710002 Beschikking reserves 0,00 483.030,00 0,00 483.030,00
620004 dekkingsreserve kapitaalslasten 8710002 Toevoeging reserves 0,00 0,00 -746.030,00 -746.030,00
620024 reserve bovenwijkse voorzieningen 4710002 Beschikking reserves 36.000,00 263.000,00 0,00 299.000,00

Totaal reserves 746.030,00 -746.030,00



 
Toelichting op de 22e wijziging van de begroting van baten en lasten  2017 
 
De raad besloot in zijn vergadering van 12 december  om: 
 

1. In te stemmen met een integrale uitvoering van alle in het voorstel genoemde opgaven. 
2. In te stemmen met het uitvoeren van variant A; 
3. De uitvoeringskredieten ad € 1.027.000,00beschikbaar te stellen; 
4.  In te stemmen met de voorgestelde wijze van dekking;  
5. In de begroting van 2018 rekening te houden met extra kapitaallasten ad € 10.924,00. 

 
In deze begrotingswijziging worden de volgende kredieten geraamd: 

a. Uitvoeringskrediet openbare verlichting ad € 78.000,00; 
b. Uitvoeringskrediet groen ad € 229.000,00; 
c. Uitvoeringskrediet onderdeel wegen, straten en pleinen ad € 720.000,00. 

 
Totaal € 1.027.000,00. 
 
Hoe worden deze kredieten gedekt: 
 
Alle drie de kredieten worden geactiveerd conform het bestaande investerings- en 
afschrijvingsbeleid. Groen wordt in 20 jaar afgeschreven en openbare verlichting en de weg in  
25 jaar. 
 
Een groot gedeelte van die kapitaallasten wordt gedekt door te beschikken over de reserve 
dekking kapitaallasten. 
Deze wordt daartoe aangevuld met een uitname uit twee andere reserves: 

1. Ten laste van de reserve overheveling van budgetten ad € 483.030,00; 
2. Ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen ad € 263.000,00. 

 
Het gedeelte van de kapitaallasten dat niet is gedekt komt ten laste van de algemene dienst. 
In de begroting 2018 is daarmee reeds rekening gehouden. 
 
Zie de bijgevoegde opstelling. 
 
Voor 2017 worden geen extra kapitaallasten geraamd omdat het werk eerst in 2018 uitgevoerd gaat 
worden. 
 
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  budgettair neutraal 0,00 0,00 

     20. Burap  begin juli  -74.944,00 
 

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

  
AWR 

  
     22. Aanvullende kredieten  extra lasten  0,00 0,00 

 
Tilburgseweg  vanaf de  

  
  

begroting 2018 
  

     
 

Subtotaal na de raad van 12 december  2017 
  

 
tot en met de 22e wijziging 

 
16.731,00 69.600,00 
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