
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

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,

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 ‘Corona-
compensatiepakket’ 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 1e 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.

veenendaali
Stempel



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

Bedrag van de

Programma-

nummer

0004

0005



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 x € 1.000

Bedrag van de

Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0001 Bestuur 1.196 707

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- Bijstelling Septembercirculaire

1.196.117€                                                     

- Bijstelling BCF aanpassingen

5.355€                                                            

- Schrappen opschalingskorting 2021

450.000€                                                        

Mutatie reserves

- mutatie reserve Grondexploitatie

252.000€                                                        

0002 Veiligheid 0 0

0003 Fysiek 0 0

1.196 707 489



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 x € 1.000

Bedrag van de

Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0004 Sociaal 0 0

0005 Samenleving 0 0

0 0 0



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 x € 1.000

Bedrag van de

Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0001 Bestuur 547 622

- Saldo van baten en lasten

536.336€                                                           

- Bijstelling van het budget 'saldo van baten 

en lasten na bestemming ten behoeve van

de 'Vitale Coalitie'

621.665€                                                           

Mutatie reserves

Bijstelling Waterschapsverkiezingen

- Storting Verkiezingsreserve

10.841€                                                             

0002 Veiligheid 0 0

0003 Fysiek 14 0

- Bijstelling Lokale Omgevingsveiligheid

14.000€                                                             

561 622 60

Saldo 549



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 x € 1.000

Bedrag van de

Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0004 Sociaal 429 72

- Bijstelling uitvoeringskosten SVB PGB

72.415€                                                             

Samenkracht en burgerparticipatie

- verhoging van het budget ten behoeve van de

 Vitale Coalitie'

428.651€                                                           

0005 Samenleving 193 0

Media

- verhoging van het budget ten behoeve van de

Vitale Coalitie'

193.014€                                                           

622 72 -549

Saldo 0


