Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 11

In deze begrotingswijziging worden de gevolgen van de budgetaanpassingen uit de 'Bestuursrapportage 2018'
opgenomen op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er in het 2e half jaar geen wijzigingen
meer voordoen dan zijn de te verwachten financiële afwijkingen € 347.462 voordelig.
Inclusief het beginsaldo van € 0,00 bedraagt het begrotingssaldo € 347.462 voordelig.
Voor de neutrale wijzingen over de programma's, neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale
wijzigingen met een volume effect en de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een
(bestemmings)reserve wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2018".
Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit .

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;
besluit:
De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2018 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2018.
De griffier,

De voorzitter,

2018

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018
Programma- Programmaomschrijving
nummer

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

83

168

nieuwe raming van
het dienstjaar

1 Bestuur
- taakveld bestuur € 83.000
verhoging loonkosten vervanging burgemeester
en opleidingsbudget voor de raad
- taakveld overhead € -115.000
verhoging juridische advies en onderhoudskosten
vermindering van de kapitaallasten ICT
- taakveld treasury € -53.000
vermindering van de rente kort geldleningen en
dividend winstuitkering BNG en Vitens
55
3 Fysiek
- taakveld Milieubeheer € -55.000
vermindering van de soortonderzoekskosten
voor de Wet Natuurbescherming

83

223

-140

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018
Programma- Programmaomschrijving
nummer

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

207

saldo

347

117
1 Bestuur
- taakveld burgerzaken € 72.000
meeropbrengst rijbewijzen, reisdocumenten
en naturalisatie tegenover minder huwelijken
- taakveld belastingen € 45.000
meeropbrengsten OZB en RZB

90
5 Samenleving
- taakveld Economie € 90.000
meeropbrengst forensen- en toeristenbelasting

207

