
Gemeente Stichtse Vecht          Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2023

          BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2023, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023.

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de 'Decembercirculaire 2022' van het Gemeentefonds. 

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Decembercirculaire 
2022 van het gemeentefonds ontvangen. Deze circulaire is normaliter een informerende circulaire. Wel gebruikt het 
Rijk de Decembercirculaire 2022 om in 2022 nog extra incidentele middelen ter beschikking te stellen. Door deze late 
toekenning lukt het de gemeenten niet om deze extra middelen in 2022 in te zetten. Wij stellen u dan ook voor om 
een deel van deze middelen in 2023 in te zetten. De bijstelling van het begrotingsjaar 2023 verloopt via deze 
begrotingswijziging. 

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
• Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds;
• De in 2022 ontvangen extra middelen voor de uitbetaling van de Energietoeslag in 2023 (€ 1.024.604) bij de 

Jaarrekening 2022 toe te voegen aan de algemene reserve en zo mee te nemen naar 2023.
• Via de vaststelling van de 6e begrotingswijziging van 2023 de extra middelen voor de Energietoeslag in 2023 

(€ 1.024.604) beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. 
• Voor de overige in 2022 ontvangen extra middelen bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 een besluit te 

nemen over de inzet van deze middelen.
• Conform de gebruikelijke werkwijze de voor 2023 en volgende jaren ontvangen extra middelen, in afwachting van 

nadere besluitvorming, toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.
• De 6e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen;

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



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 x € 1.000

Bedrag van de

Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van Programma-

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0001 Bestuur 115                              

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- bijstelling decembercirculaire 2022 

ten behoeve van (hoofdlijnen) lonen en prijzen

85.371€                                                    

- bijstelling decembercirculaire 2022 

ten behoeve van (hoofdlijnen) doeluitkering

29.739€                                                    

0004 Sociaal 1.025                           

Mutatie reserves

- Onttrekking uit de algemene reserve

ten behoeve van de extra middelen

voor de uitbetaling van de energietoeslag

1.024.604€                                               

1.140 0 1.140
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LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 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 115€                        

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- bijstelling stelpost achteruitgang AU

115.110€                                                     

0004 Sociaal 1.025€                     

Inkomensregelingen

- Extra middelen voor de uitbetaling van de 

energietoeslag in 2023

1.024.604€                                                  

1.140 0 1.140

 saldo 0
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