
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2020

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1

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 12 november 2019

De griffier, De voorzitter,

In de Programmabegroting 2020 is het Collegewerkprogramma, de Kadernota 2020 en de effecten van de meicirculaire 
in het begrotingsbeeld verwerkt. Verder zijn de autonome ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen, ter 
bevordering van het realistisch gehalte van de Programmabegroting, meegenomen. Dit resulteert in een negatief 
begrotingssaldo 2020 € 589.063.

De wijziging heeft betrekking op het sluitend maken van de programmabegroting 2020, jaarschijf 2020.

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

0005 Samenleving 54 0 3.986

Economie

- verhoging toeristenbelasting met  €0,30 

per persoon per nacht € 53.692,00.

54 0 54



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 57 25.811

Overige baten en lasten

- verlaging deels inzetten 'stelpost achteruitgang 

algemene uitkering ten behoeve van dekking saldo 

programmabegroting 2020 € 57.066,00.

0003 Fysiek 430 38.909

Wonen en bouwen

- Verlaging van de omgevingsvisie met 

ambitieniveau "vernieuwen" opstarten

€ 80.000,00

Milieubeheer

- Verlaging van het budget in verband met 

het temporiseren van de routekaart met 1 jaar

€ 200.000,00

Verkeer en vervoer

- Verlaging van de storting in de voorziening

wegen (eenmalig) € 150.000,00.

0005 Samenleving 48 14.511

Overige baten en lasten

- verlaging 'stelpost programma onderwijshuisvesting' 

ten behoeve van dekking saldo programmabegroting 2020

€ 48.305,00

0 535 -535

Saldo -589


