Begrotingswijziging
Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten
op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente

Provincie

Goirle

Noord-Brabant

Dienstjaar

Nummer

2018

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 12 december 2017

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Volgbladen
4

Objectnummer

Omschrijving

Kostensoort

Omschrijving

Oude
begroting

Vermeerdering

Vermindering

Nieuwe
begroting

Exploitatie
_5
_5
_5

Treasury
Treasury
Treasury

4380999
4740001
8510001

Ov goed en diensten
Toeger rente kapwerk
Externe rentebaten

_11

Resultaat vd rekening van betalen/lasten

4380902

Saldo begroting

Totaal exploitatie

0,00
0,00
0,00

2.500,00
10.000,00
0,00

0,00
0,00
-7.500,00

2.500,00
10.000,00
-7.500,00

149.189,04

0,00

-5.000,00

144.189,04

12.500,00

-12.500,00

Toelichting op de 4e wijziging van de begroting van baten en lasten 2017
De raad besloot in zijn vergadering van 12 december om:

1. Een bedrag van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van
duurzaamheidsleningen;
2. De resterende lasten ad € 5.000,00 ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2018;
3. Een bedrag van € 500.000,00 van het batig rekeningresultaat 2016 te storten in de reserve
duurzaamheidsleningen;
4. De begrotingen 2017 en 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.
In deze 4e wijziging vindt de mutaties onder 2 plaats en de mutaties die betrekking hebben op
onderdeel 1 en 3 worden verwerkt in de 23e wijziging van de begroting 2017.
Het uitvoeren en beschikbaar stellen van het budget voor de duurzaamheidsleningen brengt de
volgende kosten met zich mee:
a. De jaarlijkse interne rentekosten van de duurzaamheidsleningen. Uitgaande van
€ 500.000,00 en 2% rekenrente bedragen de rentekosten maximaal € 10.000,00;
b. Aan SVN betalen we jaarlijks een beheervergoeding van 0,5% over het schuldrestant van de
leningen en dat is een bedrag van € 2.500,00 bij een lening van € 500.000,00.
c. Daartegenover staat een rentevergoeding van de renteopbrengst van (minimaal ) 1,5% per jaar (€
7.500,00);
Per saldo resteert een jaarlijkse maximale last van € 5.000,00 en deze komt ten laste van de
begrotingsruimte 2018.
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018
nr. omschrijving

dekking

saldo
begroting

saldo
onvoorzien

Begin saldo

78.176,00

70.800,00

1.

Effect september circulaire

71.013,00

0,00

2.

Beschikbaar stellen
budgetten en kredieten

budgettair neutraal

0,00

0,00

3.

Overheveling van
budgetten van 2017 naar 2018

ten laste van de
reserve overgehevelde
budgetten

0,00

0,00

Duurzaamheidslening

ten laste van de
begrotingsruimte

-5.000,00

0,00

4.

5.

Zonnepanelen op de Haspel

ten gunste van de
begrotingsruimte

Subtotaal na de raad van 12-12-2017
tot en met de 4e wijz.

1.293,00

0,00

145.482,00

70.800,00

