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 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 13 maart 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Volgbladen
9

Objectnummer
_1
_1
_10
610002

Omschrijving
Bestuur
Bestuur
Mutatie reserves
algemene weerstandsreserve

Kostensrt
4110107
4380030
8710001
4710002

Omschrijving
Sal griffie
Uitbestede werkzh
Beschikking reserves
Beschikking reserves

Objectsoort
Kostenplaats
Kostenplaats
Kostenplaats
Interne order

Oude begroting Vermeerdering Vermindering Nieuwe begroting
155.730,00
80.000,00
0,00
235.730,00
25.000,00
20.000,00
0,00
45.000,00
-2.869.000,00
0,00
-100.000,00
-2.969.000,00
170.000,00
100.000,00
0,00
270.000,00

Toelichting op de 9e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018
De raad besloot in zijn vergadering van 13 maart om:
1. In te stemmen met het starten met de nieuwe werkwijze met ingang van 29 maart (nieuwe
raadsperiode);
2. ten behoeve van het experiment met de nieuwe werkwijze vooralsnog af te wijken van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies;
3. een bedrag van € 100.000,00 ten laste van de AWR beschikbaar te stellen voor ondersteuning van
griffie en organisatie voor de invoering van deze verandering;
4. het college opdracht te geven vanuit de eigen rol de invoering van deze nieuwe werkwijze te
ondersteunen.
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018
nr. omschrijving

dekking

Begin saldo

70.800,00

71.013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ten laste van de
begrotingsruimte

-5.000,00

0,00

ten gunste van de
begrotingsruimte

1.293,00

0,00

0,00

0,00

-272.328,00

0,00

0,00

0,00

Effect september circulaire

exploitatie

2.

Beschikbaar stellen
budgetten en kredieten

budgettair neutraal

3.

Overheveling van
ten laste van de
budgetten van 2017 naar 2018 reserve overgehevelde
budgetten

5.

Duurzaamheidslening

Zonnepanelen op de Haspel

6.

Geldlening Ons Tijvoort

budgettair neutraal

7.

ICT migratiekosten

ten laste van de
begrotingsruimte

8.

Aanvullend krediet Proeftuin/
Regte Heide

saldo
onvoorzien

78.176,00

1.

4.

saldo
begroting

ten laste van de AWR

9.

Extra budget Goolse
democratie

ten laste van de AWR

Subtotaal na de raad van 13-03-2018
tot en met de 9e wijz.

0,00

0,00

-126.846,00

70.800,00

