
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2018

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 2018 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2018

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de "Decembercirculaire 2017" van het Gemeentefonds.

De Decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds geeft inzicht in de laatste verwachtingen van de Algemene 
uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen. Conform de gebruikelijke werkwijze bij de 
Decembercirculaire worden de mutaties van deze circulaire voor de afgesloten begrotingsjaren opgenomen in de 
Programmajaarrekening 2017. De bijstelling van het actieve begrotingsjaar 2018 verloopt via deze begrotingswijziging. 

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
• Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2017 van het gemeentefonds;
• De algemene uitkering 2016 -2021 op basis van de Decembercirculaire 2017 zoals in het voorstel beschreven 

verwerken in de Programmajaarrekening 2017, de Programmabegroting 2018 en het meerjarenbeeld betrekken bij 
de Voorjaarsnota 2018;

• Kennis te nemen van het niet wijzigen van de decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein;
• Kennis te nemen van het niet wijzigen van de integratie-uitkering Wmo-2007.

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



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018 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

0005 Samenleving 2 2

Sportbeleid en activering

- bijstelling combinatiefuncties

1.541€                                                            

0 2 -2



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018 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 21 21

Algemene uitkering

- algemene uitkering Decembercirculare 2017

20.721€                                                             

0001 Bestuur 22 22

Stelposten

- algemene uitkering Decembercirculare 2017

22.262€                                                             

21 22 -2

Saldo 0


