Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 8

De wijziging heeft betrekking op het 'Beheerplan wegen 2021-2025'.
De doelstelling van dit beheerplan is om het beheer en onderhoud van het gemeentelijk areaal op een doelmatige en
efficiënte wijze uit te voeren. Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor de wegen. Dit betekent dat de
gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de wegen die het in beheer heeft.
Uit het oogpunt van risicobeheersing en toetsing van de realiteit van de raming in de begroting en meerjarenraming is
het noodzakelijk te beschikkken over een recent beheerplan wegen. Het leggen van een directe verbinding tussen de
beheerplannen en de concreet in de begroting en meerjarenraming opgenomen onderhoudsramingen geeft inzicht in
het realiteitsgehalte van de begroting en kan de informatiewaarde van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de
begroting en jaarrekening verbeteren. In de rapportage wegenbeheerplan 2021-2030 dat is opgesteld wordt dieper
ingegaan op het wegbeheer, de beheersystematiek, de huidige kwaliteit en de financiën.
Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Het beheerplan wegen 2021-2025 vast te stellen.
2. De reserve "Wegen" om te vormen naar een voorziening "onderhoud wegen".
3. De 8e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021 vast te stellen.
4. De stortingen in en de onttrekkingen aan de voorziening "onderhoud wegen" vast te stellen overeenkomstig
bijgevoegd beheerplan.
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 8 juni 2021.
De griffier,

De voorzitter,

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

0003

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Fysiek

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

2.311

Mutaties reserves
- verlagen van de onttrekking 'reserve wegen'
€
2.310.642

0

2.311

-2.311

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

0003

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

2.464

4.775

2.464

4.775

-2.311

Saldo

0

Fysiek

nieuwe raming van
het dienstjaar

Verkeer en vervoer
- verhogen met de jaarlijkse storting in de
voorziening 'onderhoud wegen'
€
2.464.490
- verlagen budget groot onderhoud wegen
met betrekking tot het onderhoud buiten
het meerjarenonderhoudsplan
€
2.310.642
Mutaties reserves
- verlagen van de storting 'reserve wegen'
€
2.464.490

