
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2020

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3

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 19 november 2019

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op het aanschaffen en inzetten van een 'Box in de wijk' in Stichtse Vecht. De gemeente 
wil graag dat zoveel mogelijk bewoners worden bereikt en het liefst alle. Daarnaast wordt ook gezien, dat er weinig 
plaatsen zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, terwijl daar wel veel behoefte aan is.

Het idee is om gebruik te maken van een mobiele box die overal in de gemeente is in te zetten. Deze box is geschikt 
voor maximaal 15 mensen. De ruimte kan groter gemaakt worden door de buitenruimte erbij te betrekken met behulp 
van bijvoorbeeld parasols. De box is mobiel, toegankelijk en kan dichtbij bewoners worden geplaatst. De box kan o.a. 
worden ingezet voor informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Tegelijkertijd mogen bewoners ook 
zelf gebruik maken van de box, bijvoorbeeld voor een buurtfeest. De box is daarmee niet alleen van de gemeente, 
maar ook van de bewoners. Zowel Portaal als Welzijn Stichtse Vecht hebben aangegeven mee te willen doen met de 
Box in de wijk. In het geval van Portaal zullen zij zich (structureel) financieel committeren aan de inzet van deze box ten 
behoeve van hun eigen initiatieven.

De investering van de box A-10 zijn geraamd op € 40.000 incl. BTW. Portaal draagt € 5.000 bij aan deze investering, 
zodat hiermee de totale investering op € 35.000 komt. 
Voorgesteld wordt om de investering 'Box in de wijk'  beschikbaar te stellen en hier een kapitaaldekkingsreserve voor te 
vormen en incidenteel deze geheel (€ 35.000) te vullen uit het centraal leefbaarheidsbudget.
Daarnaast worden de jaarlijkse exploitatielasten vanaf 2021 uit het budget Gebiedsgerichtwerken gedekt (€3.955).
Dit geheel onder voorbehoud van het vaststellen van de programmabegroting 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

0003 Fysiek

0 0 0



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

0003 Fysiek 35 35

Mutaties reserves

- storting in de kapitaaldekkingsreserve

'Box in de wijk' een bedrag van € 35.000

Verkeer en vervoer

 - verlaging van het budget Gebiedsgerichtwerken

met een bedrag van € 35.000, ten behoeve van

de kapitaaldekkingsreserve 'Box in de wijk'.

35 35 0

Saldo 0


