Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2

De wijziging heeft betrekking op de "Amendementen A.5.2 -Financieel impuls kinderboederijen".
De bijstelling voor het begrotingsjaar 2021 verloopt via deze begrotingswijziging.
Uw raad heeft in vergadering bijeen op 11 november 2020 besloten om:
• Eénmalig een bedrag van € 50.000 ter beschikking te stellen, in de verdeling 45/45/10 en deze kosten te dekken uit
het positief saldo programmabegroting 2021. Dit bedrag te verdelen over de drie kinderboerderijen in een 45/45/10
verhouding waarbij een bedrag van € 22.500 voor kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek en kinderboerderij
De Vechtse Hoeve in Maarssendorp en € 5.000 euro voor de dierenweide in Breukelen om met dit financieel impuls
hun voortbestaan mogelijk te maken.

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,

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

Bestuur

0003

Fysiek

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

0

0

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

50

50

50

50

0

Saldo

0

Bestuur

nieuwe raming van
het dienstjaar

Resultaat van de rekening van baten en lasten
- verlaging van het budget saldo van baten en
lasten na bestemming ten behoeve van de
kinderboederijen € 50.000.

0003

Fysiek
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- verhoging van het budget ten behoeve van
de kinderboederijen; te weten:
-kinderboederij Otterspoor € 22.500
-kinderboederij De Vechtse Hoeve € 22.500
-de Dierenweide in Breukelen € 5.000

