Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2019

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

De wijziging heeft betrekking op het "onderwijshuisvestingsprogramma en overzicht 2019", met name de constructiefout
bij De Wegwijzer, deze te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.
In de Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs is de gemeentelijke zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting vastgelegd. Deze zorgplicht is verder uitgewerkt in de lokale Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015 (hierna Verordening 2015). Op grond van de wettelijke zorgplicht is de
gemeente verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het primair onderwijs, een speciale school voor
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Stichtse Vecht. Ieder jaar kunnen schoolbesturen aanvragen van
voorzieningen indienen, waarna deze beoordeeld worden met behulp van de vastgestelde Verordening 2015.
Gebaseerd op de bepalingen in de Wet Primair Onderwijs art. 95 en 96, en de Wet voortgezet onderwijs art. 76f en
76g, alsmede Verordening 2015 dienen Burgemeester en Wethouders jaarlijks het programma en overzicht
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stichtse Vecht vast te stellen.
Het gaat om de volgende voorziening in het Onderwijshuisvestingsprogamma en overzicht 2019 om deze beschikbaar
te stellen, waarvoor de raad het budgetrecht heeft:
1. De constructiefout bij De Wegwijzer voor € 19.000,-- te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.
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 2019 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2019
De griffier,

De voorzitter,

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0005

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Samenleving

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

19

nieuwe raming van
het dienstjaar

14.800

Onderwijs
- verhoging budget samenleving ten behoeve
van onderwijshuisvestingsprogramma 2019
- constructiefout De Wegwijzer € 19.000,--.

19

0

19

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0005

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Samenleving

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

19

nieuwe raming van
het dienstjaar

275

Mutaties reserves
- onttrekking bestemmingsreserve
"onderwijshuisvesting"
€

19.000

19

0

19

Saldo

0

