
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2023

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2023 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023.

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de 'Investeringsbijdragen Buitensport'  

Het doel is om de kwaliteit en beschikbaarheid van buitensportaccommodaties te verbeteren. Dit draagt bij aan onze 
missie uit de sport- en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025’. Het stimuleren van sport en bewegen 
in de eigen omgeving, plezier, gezondheid, sociale cohesie en het versterken van leefbaarheid in wijken, dorpen en 
kernen staan centraal in het beleidskader.

Dit raadsvoorstel sluit aan bij de ambities van de sport- en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021’, het 
coalitieakkoord 2022-2026 en de nieuwe subsidieregeling Investeringsbijdragen buitensportaccommodaties. Ten slotte 
draagt de uitwerking van het raadsbesluit bij aan de realisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020 
(Iedereen doet mee, preventie).

Het gaat om de (noodzakelijke) vervanging van diverse sportvelden bij 7 voetbalverenigingen, de atletiekvereniging en 
de aanleg van padelbanen. De investeringen (€ 2.041.000) kunnen worden gedekt vanuit bestaande budgetten voor 
buitensport, namelijk de reserve kapitaalgoederen (€ 1.323.000), het exploitatiebudget 2023 (€ 396.000) en het restant 
budget buitensport over 2022 ( € 322.000). Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 
dit budget voor deze investeringen.

Aan u is voorgesteld om:
1. Een gemeentelijke bijdrage voor investeringen van € 1.645.000 voor de verbetering van 8 sportparken in 2023 
beschikbaar te stellen en dit bedrag als volgt te dekken: 
a) Een budget van € 1.323.000 uit de bestemmingsreserve onderhoud kapitaalgoederen 
b) Een budget van € 322.000 – vooruitlopend op de resultaatbestemming buitensport - bij de jaarrekening 2022.
2. De bijgevoegde 5e wijziging van de Programmabegroting 2023 vast te stellen. 

Door de vaststelling van de begrotingswijziging wordt dit in het begrotingsjaar 2023 geëffectueerd.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 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

0005 Samenleving 1.645

Mutaties reserves

- onttrekking uit de reserve "Grootonderhoud

kapitaalgoederen voor de dekking van 

"investeringsbijdragen buitensport".

1.323.000€                                                     

- onttrekking uit de Algemene reserve 

voor de dekking van "investeringsbijdragen

 buitensport".

322.000€                                                        

1.645 0 1.645



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 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

0005 Samenleving 1.645 0

Sportaccommodaties

- verhoging van het budget sportterreinen

in verband met de "investeringsbijdragen 

buitensport".

1.645.000€                                                        

1.645 0 1.645

Saldo 0


