
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2020

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020.

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op het 'Eerste wijzigingsverordening precairiobelasting 2020'. 

De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond. 

In de loop van 2020 kregen wij onverwacht te maken met het Coronavirus. Om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan zijn op landelijk niveau maatregelen genomen. Door deze maatregelen waren ook de horecagelegenheden in 
Stichtse Vecht verplicht om te sluiten en mochten zij gedurende diverse maanden geen gebruikmaken van de 
terrassen. 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de horecagelegenheden die gebruik maken van een terras op openbare 
grond in 2020 tegemoet te komen door het aanpassen van artikel 4 van de Tarieventabel Verordening precariobelasting 
2020. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2020. Procedureel is 
het belangrijk dat de gemeenteraad eerst besluit over de gewijzigde Tarieventabel van de Verordening 
precariobelasting 2020. En in een volgende vergadering (16 december 2020) besluit over de Verordening 
precariobelasting 2021.

Aan u is voorgesteld om deze middelen te storten in de Risicoreserve 'Corona'. Door het in 2020 niet in rekening 
brengen van precario voor terrassen op gemeentegrond mist de gemeente Stichtse Vecht ongeveer € 30.000 aan 
inkomsten. Dit incidentele financiële nadeel in 2020 kan worden opgevangen door de Risicoreserve 'Corona'  hiervoor 
in te zetten. Door de vaststelling van de 9e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 wordt dit  
geëffectueerd.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020 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 30 30

Mutaties reserves

- onttrekking uit de Risicoreserve 'Corona'  

30.000€                                                          

Belastingen

- precariobelasting verlagen in verband met

gemiste inkomsten uit precario in 2020.

30.000€                                                          

30 30 0



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020 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

0 0 0

Saldo 0


