
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2019

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2019 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2019

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de "Septembercirculaire 2019" van het Gemeentefonds.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire 
2019 van het gemeentefonds ontvangen. 

De Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds laat een somber financieel beeld zien. Het netto saldo is in 2019 
negatief € 1.291.208 en voor 2020 negatief € 379.568. Voor de latere jaren is het netto saldo beperkt positief. 
Voorgesteld wordt, conform de gebruikelijke beleidslijn, om het negatieve saldo van 2019 te verrekenen met de stelpost 
“achteruitgang algemene uitkering”. De omvang van de stelpost na verwerking van de Meicirculaire is in 2019 
€ 1.921.232. Na verrekening  van de Septembercirculaire resteert een saldo voor 2019 van € 630.024. 

Door de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijzigingen worden de in dit voorstel beschreven financiële 
consequenties van de Septembercirculaire 2019 verwerkt in onze begroting. De bijstelling van het actieve 
begrotingsjaar 2019 verloopt via deze begrotingswijziging. 
+ = verlaging van het budget (voordelig voor begrotingssaldo), - = verhoging van het budget (nadelig voor begrotingssaldo)

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 via de 12e begrotingswijziging

2019 op te nemen in de Programmabegroting 2019.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 2e begrotingswijziging

2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.

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



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019 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 1.291 1.275 92.884

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- bijstelling septembercirculaire

576.448€                                                        

- bijstelling BCF aanpassingen

699.047€                                                        

- budget stelpost

achteruitgang algemene uitkering'

-1.291.208€                                                    

0003 Fysiek 0 0 19.408

0004 Sociaal 0 0 12.807

1.291 1.275 16



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019 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 220 0 25.130

Burgerzaken

- experiment centrale stemtelling 

verkiezingen

-15.000€                                                            

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- bijstelling maatschappelijke begeleiding

-204.600€                                                          

0003 Fysiek 0 0 37.829

Wonen en bouwen

- bijstelling DSO  LV

393€                                                                  

0004 Sociaal 37 241 47.963

- bijstelling loon- en prijsindexatie SD

13.380€                                                             

- bijstelling loon- en prijsindexatie participatie

10.092€                                                             

- bijstelling loon- en prijsindexatie voogdij 18+

13.078€                                                             

- ambulante GGZ

-36.871€                                                            

- bijstelling maatschappelijke begeleiding

204.600€                                                           

256 242 -15

Saldo 1


