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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet);
het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 27 oktober 2020;
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Besluit
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
2. In de 8e begrotingswijziging van Programmabegroting 2020:
• de extra middelen uit het 2e Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 1.010.000) toe te voegen
aan de Risicoreserve Corona.
• de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen van 2020 (€ 10.467)
toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
• de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (€ 78.024) te verrekenen met
de bijbehorende budgetten.
• het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2020 (€ 743.528) in te
zetten om het negatieve begrotingssaldo 2020 te verminderen.
3. In de 1e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021:
• voor 2021 niet te anticiperen op een afroming van de Algemene reserve grondexploitaties
(€ 252.000).
• de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen vanaf 2021 (in 2021
€ 10.841) toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
• de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (in 2021 € 58.415) te
verrekenen met de bijbehorende budgetten.
• de incidentele extra middelen voor jeugdhulp in 2022 (€ 818.887) toe te voegen aan de stelpost
Achteruitgang algemene uitkering om het in 2022 verwachte nadeel van de herverdeling van de
Sociaal domein-middelen in het Gemeentefonds (€ 600.000) op te vangen.
• de stelpost Achteruitgang algemene uitkering in 2022 met € 191.984 te verhogen tot € 951.000.
• het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2022 en volgende jaren
toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering om vanaf 2022 de gevolgen
van de herijking van het Gemeentefonds zoveel mogelijk op te vangen.
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4. In de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de inzet vanaf 2022 van de extra
middelen in de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.
11 november 2020
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