Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5

De wijziging heeft betrekking op het "opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven aan de Merwedeweg 5a".
In het kader van de herontwikkeling op de locatie Merwedeweg 5a te Breukelen vinden diverse civieltechnische
activiteiten plaats. De activiteiten kunnen effect hebben op eventueel aanwezige Niet Gesprongen Explosieven (NGE)
en kunnen leiden tot explosie van een NGE. Om de veiligheid van de betrokken medewerkers en de openbare
veiligheid te waarborgen zijn daarom door de projectontwikkelaar preventieve maartregelen getroffen.
Uw raad wordt geadviseerd om in 2021 een bedrag vast te stellen van € 76.029 (exclusief btw) ten behoeve van deze
veiligheidsmaatregelen. Na instemming wordt met bijgevoegde brief een suppletie aangevraagd bij het Ministerie van
68% ten behoeve van de opsporing en ruiming van NGE (€ 51.700) binnen de gemeente Stichtse Vecht. De overige
32% van het bedrag (€ 24.329) wordt gefinancierd door de projectontwikkelaar. Zodoende is dit een budget neutrale
operatie.
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 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2021.
De griffier,

De voorzitter,

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

Bestuur

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

52

52

Algemene uitkering
- verhoging budget ten behoeve van de
opsporing en ruiming niet geëxplodeerde
explosieven als suppletie
€
51.700

0002

Veiligheid

52

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

Bestuur

0002

Veiligheid

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

52

Saldo

0

52

Openbare orde en veiligheid
- verhoging budget ten behoeve van de
opsporing en ruiming niet geëxplodeerde
explosieven als suppletie
€
51.700

52

