Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1

De wijziging heeft betrekking op de "Septembercirculaire 2020" van het Gemeentefonds en de amendement.
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire
2020 van het gemeentefonds ontvangen.
De Septembercirculaire geeft nader inzicht in het te verwachten financiële meerjarenperspectief van onze gemeente in
de komende jaren. In deze circulaire is ook het tweede deel van de door Rijk aangekondigde ‘Coronacompensatiepakket’ voor de medeoverheden opgenomen. Over een aantal onderdelen van het compensatiepakket
wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en onder andere de VNG
De Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds laat een netto saldo zien in 2020 positief € 743.528 en voor 2021
positief € 790.349. Voor de latere jaren blijft het netto saldo positief. Door de vaststelling van de bijgevoegde
begrotingswijzigingen worden de in dit voorstel beschreven financiële consequenties van de Septembercirculaire 2020
verwerkt in onze begroting.

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 8e begrotingswijziging
2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2021 via de 1 e begrotingswijziging
2021 op te nemen in de Programmabegroting 2021.
De bijstelling vanuit de amendement 6.1.B 'Pas op de plaats m.b.t. subsidiekorting Vitale Coalitie' verloopt via deze
begrotingswijziging.
Uw raad heeft in vergadering bijeen op 11 november 2020 besloten om:
4. De subsidiekorting van de organisaties van de vitale coalitie voor een bedrag van € 621.665 te laten vervallen,
met als dekking het overschot vanuit de septembercirculaire ter hoogte van € 621.665.
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit en amendement.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;
besluit:
De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2020
De griffier,

De voorzitter,
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- Bijstelling uitvoeringskosten SVB PGB
€
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Samenkracht en burgerparticipatie
- verhoging van het budget ten behoeve van de
Vitale Coalitie'
€
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€
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