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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2019-011137 

 
Onderwerp 
Bestuursrapportage I 2019 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
11 juni 2019 2 juli 2019   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen de 10e wijziging van de begroting 2019. 
2. Het tekort uit de 1e BURAP 2019 van € 2.215.000 te dekken door aanwending van de AWR.  
 
Inleiding 
In artikel 6 van in de Financiële verordening gemeente Goirle staat dat de raad bij de aanvang van 
iedere raadsperiode vast stelt op welke wijze en met welke frequentie hij geïnformeerd wil worden 
over de realisatie van de begroting. Vanaf 2019 worden er in dit kader weer twee Bestuurs-
rapportages (BURAP) gemaakt. Via de raadsinformatiebrief van 19/02/2019 is uw raad hierover 
geïnformeerd. De eerste BURAP omvat de periode januari - april 2019. De BURAP wordt door middel 
van een presentatie aan u voorgelegd. De financiële gevolgen leiden tot een tekort van € 2.215.000. 
Deze zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging. Deze wijziging wordt ter vaststelling aan u 
voorgelegd. In oktober wordt de tweede BURAP 2019 opgesteld. 
 
Argumenten 
1.1 De 1e BURAP geeft een tekort van circa € 2.215.000 
In de BURAP worden alle financiële afwijkingen meegenomen. Een boekwerk wordt niet meer 
gemaakt. Alle financiële mutaties zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging 2019. De BURAP geeft 
een tekort van circa € 2.215.000.  
 
In onderstaand schema worden per programma de belangrijkste afwijkingen genoemd. Bij de 
begrotingswijziging wordt een uitgebreidere toelichting gegeven. 
 

Analyse mutaties Nadeel  Voordeel  

Programma 1 Inwoner      

Hogere uitgaven jeugdzorg  1.413.000   

Compensatie alg. uitkering in kosten jeugdzorg    582.000 

Hogere uitgaven WMO-begeleiding  800.000   

Hogere uitgaven huishoudelijke hulp  200.000   

Compensatie  alg. uitkering WMO en huish. hulp   176.000 

Hogere uitgaven bijzondere bijstand  90.000   

Aanbesteding  huur vervoermiddelen 80.000   
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Woonvoorziening  46.000   

Kinderopvang  60.000   

Re-integratiebudget 50.000   

      

Programma 2 Leefomgeving      

Lagere opbrengsten leges Omgevingsvergunning  150.000   

Kosten bestrijding processierups  35.000   

Onderuitputting kapitaallasten    119.000 

      

Overzicht algemene dekkingsmiddelen     

Lagere opbrengst ozb  110.000   

Vrijval van verplichtingen    96.000 

Overige verschillen  154.000   

      

Totaal  3.188.000 973.000 

      

Tekort 1e Burap  -2.215.000   

 
Hieronder volgt een korte tekstuele toelichting van de grootste posten: 
 
Jeugd 
- Lagere inkomsten vanuit Rijk: hogere korting op integratie-uitkering decentralisatie Jeugdzorg 

t.o.v. 2018; 
- Hogere instroom aantal jeugdigen: stijging van 16,6% tussen 2017 en 2019 (zorg is dichter bij 

georganiseerd); 
- Hoge instroom via medisch domein (doorverwijzingen huisartsen en jeugdartsen); 
- Stijging gemiddelde kosten per traject: van € 3.400 naar € 3.800 als gevolg van inkoopsystematiek. 
 
WMO begeleiding 
- Begroting 2019 was nog niet in overeenstemming met daadwerkelijke uitgaven 2017/2018; 
- Meer unieke klanten: stijging van 29% t.o.v. 2017  met name op het gebied van dag-invulling, 

thuissituatie en sociaal netwerk; 
- Stijging beschikte Wmo producten van 35% t.o.v. 2017; 
- Stijging in uitgaven Wmo begeleiding voor  ex-AMV-ers. 
 
Wmo Hulp bij het Huishouden(HBH) 
Sterke Toename door cao loonstijgingen die verwerkt zijn  in de nieuwe contracten HBH. 
 
Lagere Leges Omgevingsvergunning 
Naar verwachting is dit nadeel van € 150.000 incidenteel. Het aantal aanvragen 
Omgevingsvergunning ligt in 2019 een stuk lager. Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er op 
dit moment geen  grootschalige projecten lopen. Naar verwachting trekt dit in 2020 weer aan.   
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Lagere opbrengsten OZB 
Ook dit nadeel is incidenteel. Op het moment van tariefberekening moeten altijd een aantal 
aannames gedaan worden over de belastingcapaciteit, leegstand en de waardeontwikkeling.  
 
Algemene uitkering 
Wij hebben uw raad eerder al geïnformeerd  over de Algemene Uitkering 2019. Deze zou een nadelig 
resultaat geven vanwege het achterblijven van de uitgaven op rijksniveau (de onderuitputting) en 
daarnaast omdat de ruimte van het BCF plafond kleiner is geworden omdat de gemeenten meer 
hebben gedeclareerd. Dit samen betekent een uitname uit het gemeentefonds 2019 met € 215 
miljoen. Voor Goirle is dit becijferd op een nadeel van € 240.000.  
Door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (mutaties in landelijke aantallen inwoners, woonruimten 
leerlingen, uitkeringsgerechtigden, Woz waarden enzovoort), de lokale mutaties in de aantallen en 
de aanpassingen in de rekenfactor is dit nadeel van € 240.000 onder aan de streep komen te 
vervallen. Dit alles werd pas duidelijk nadat alle mutaties in detail zijn verwerkt in de Algemene 
Uitkering. Verder zijn alle taakmutaties budgettair neutraal verwerkt.  
 
2.1 Vaststellen van 10e begrotingswijziging is bevoegdheid van gemeenteraad  
In de 10e begrotingswijziging 2019 zijn alle financiële mutaties verwerkt. De gemeenteraad is 
bevoegd om deze begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Financieel onzekere tijden  
De cijfers zijn een voorlopige inschatting. Met name op gebied Jeugdzorg en WMO is het lastig in te 
schatten welke kant deze kosten op gaan. Dit brengt een grote mate van onzekerheid en risico's met 
zich mee.  
 
1.2 Saldo AWR zorgwekkend laag  
Aan het begin van het kalenderjaar 2019 was het saldo van de AWR € 7.692.000. Na het verwerken 
van diverse onttrekkingen t.b.v. de Primaire begroting 2019 en de eerste is het saldo € 5.808.000. 
Het negatieve saldo van de jaarrekening 2018 ad € 672.000, het negatieve saldo van deze BURAP ad 
€ 2.215.000 en nog enkele overige onttrekkingen die eveneens gedekt worden uit de AWR. Dit zorgt 
voor een verdere daling van het saldo naar € 2.527.000. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, 
waarbij niet meteen een oplossing voor handen is. Voor het meerjarenperspectief heeft dit onze 
aandacht en er zal voorzichtig omgegaan moeten worden met toekomstige onttrekkingen uit de 
AWR.  
 
Financiën 
De Burap sluit met een negatief resultaat van € 2.215.000. Dit bevestigt het in de Voorjaarsnota 2020 
geschetste beeld. Daarom is de presentatie ook een update van het Meerjarenperspectief gegeven.  
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Het saldo in de begroting 2019 was € 150.000, en na onttrekking uit de AWR teruggebracht naar 
€ 0,00. Na het verwerken van de BURAP mutaties wordt het begrotingsresultaat van € 2.215.000 
negatief. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken door hiervoor de algemene weerstandsreserve 
(AWR) aan te wenden. 

 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage zijn uitgewerkt in de 10e begrotingswijziging van 
2019. Uw raad is bevoegd om deze wijziging vast te stellen.  
 
Bijlagen 
10e wijziging begroting 2019 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
 
1. Vast te stellen de 10e wijziging van de begroting 2019. 
2. Het tekort uit de 1e BURAP 2019 van € 2.215.000 te dekken door aanwending van de AWR.  
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2019. 
 
 

          , de voorzitter 
 
 
 

          , de griffier 
 

 


