
Begrotingswijziging 

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen: 

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen 

Goirle Noord-Brabant 2017 9

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 31 januari 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 

4_2 Onderwijshuisvesting 4730001 Afschrijvingen 309.949,61 1.000,00 0,00 310.949,61
4_2 Onderwijshuisvesting 4740001 Toeger rente kapwerk 221.704,37 375,00 0,00 222.079,37

_10 Mutatie reserves 8710001 Beschikking reserves -3.341.581,00 0,00 -1.375,00 -3.342.956,00

totaal exploitatie 1.375,00 -1.375,00



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

Investeringen 

P05420017 Inrichting taalschool 4438002 Ov inkomensoverdr 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

totaal investering 15.000,00 0,00

Reserves

620017 reserve huisvesting onderwijs 4710002 Beschikking reserves 0,00 1.375,00 0,00 1.375,00

totaal reserves 1.375,00 0,00



 
Toelichting op de 9e wijziging van de begroting van baten en lasten  2017 
 
De raad heeft in haar vergadering van 31 januari  besloten om : 
 
a. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het oprichten van een Taalschool in 
Goirle voor de leerplichtige vergunninghouders (6 t/m 12 jarige) per 1 februari 2017;  
b. een krediet ad € 15.000,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de 1e inrichting van de 
Taalschool met onderwijsleerpakket en meubilair;  
c. een bedrag ad € 25.000,00 te reserveren uit de via het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde 
Asielinstroom' verkregen gelden ter dekking van eventuele tekorten op de begroting 2017 van de 
Taalschool c.q. ter dekking van de eventuele kosten van het leerlingenvervoer;  
d. de begroting 2017 dientengevolge te wijzigen.  
 
Omdat in de gemeentebegroting 2017 met deze uitgave nog geen rekening is gehouden, verzoeken 
wij uw raad een krediet voor deze voorziening te voteren. De lasten van deze investering bedragen in 
het 1e jaar € 1.375,00 (afschrijving 15 jaar/rente 2,5%) en kunnen worden gedekt uit de reserve 
huisvesting onderwijs.  
 
De kapitaallasten  hiervan bedragen : 
Afschrijving  in 15 jaar is jaarlijks :  € 1.000,00 
Rente 2,5% is in het 1e jaar    €    375,00 
Totaal       € 1.375,00 
 
Deze kapitaallasten worden gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs. 
 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 
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