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 30 januari 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Volgbladen
6

Objectnummer

Omschrijving

Kostensoort

Omschrijving

Object
soort

4610002

Verstr. langl geldl

WBS-element

Oude
begroting

Vermeerdering

Vermindering

Nieuwe
begroting

Investeringen
P09810001 Geldlening Ons Tijvoort
Totaal investeringen

0,00

225.000,00

0,00

225.000,00

0,00

225.000,00

Toelichting op de 6e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018
De raad besloot in zijn vergadering van 30 januari 12018 om:
1. Dat het aanleggen van glasvezel een publiek belang dient;
2. In stemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Ons Tijvoort van
€ 225.000,00;
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept geldleningsovereenkomst';
4. Het besluit te verwerken in de begroting 2018 conform de bijgevoegde begrotingswijziging
2018;

In deze 6e wijziging wordt volstaan met het ramen van het verstrekken van de geldlening in
2018.
Eerst vanaf 2019 is er sprake van rentelasten en deze kunnen worden gedekt door de renteinkomsten die vanaf 2019 worden ontvangen van Stichting Ons Tijvoort.
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

ten gunste van de
begrotingsruimte

1.293,00

0,00

0,00

0,00

145.482,00

70.800,00

4.

5.

6.

Zonnepanelen op de Haspel

Geldlening Ons Tijvoort

budgettair neutraal

Subtotaal na de raad van 30-01-2018
tot en met de 6e wijz.

