Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2019

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5

De wijziging heeft betrekking op de "Decembercirculaire 2018" van het Gemeentefonds.
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Decembercirculaire
2018 van het gemeentefonds ontvangen. De Decembercirculaire is normaliter een informerende
Gemeentefondscirculaire. De Decembercirculaire 2018 bevat een aantal bijstellingen met financiële consequenties voor
de Programmarekening 2018 en Programmabegroting 2019.
Voor het regionale projectbudget Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd is het nodig dat de in 2018 ontvangen
bijdrage in 2019 beschikbaar komen dit verloopt via een geoormerkte storting in de risicoreserve Sociaal Domein. Het
netto voordeel van de Algemene uitkering over afgesloten begrotingsjaren 2016, 2017 en 2018 (€110.493) zal in de
Programmarekening 2018 worden opgenomen. De beschikbare budgetten worden aangepast op de beschikbaar
gestelde rijksmiddelen, zoals de extra rijksbijdrage vanaf 2019 voor de Combinatiefuncties. De bijstelling voor het
begrotingsjaar 2019 verloopt via deze begrotingswijziging.
Uw raad wordt voorgesteld om:
• Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds;
• De in 2018 ontvangen eerste tranche voor het regionale project Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd,
€ 400.384, als geoormerkt bedrag te storten in de Riscoreserve Sociaal Domein en in 2019 te onttrekken uit de
Risicoreserve Sociaal Domein;
• De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2018 betrekken bij de opstelling van de Programmarekening
2018;
• De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 en volgende jaren via de 5e begrotingswijziging 2019
opnemen in de Programmabegroting 2019.

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

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;
besluit:
De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2019 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 januari 2019
De griffier,

De voorzitter,

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019

x € 1.000

Programma- Programmaomschrijving
nummer

0004

Sociaal

nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

800

19

47.145

Maatwerkdienstverlening
- bijstelling kasschuif schuld en armoede
€
19.446
- bijstelling transformatiebudget
sociaal domein jeugd
€

0005

800.768

Samenleving

57

14.838

Sportbeleid en activering
- bijstelling brede impuls combinatiefuncties
€
56.874

857

19

838

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019

x € 1.000

Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bestuur

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

838

nieuwe raming van
het dienstjaar

92.795

Algemene uitkering en overige uitkeringen
- bijstelling algemene uitkering
€

437.812

Mutatie reserves
- onttrekking reserve Risicofonds Sociaal Domein
€
400.384

838

0

838

Saldo

0

