
nr.   

Bedrag van de

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2011

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 2011 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december  2011.

De griffier, De voorzitter,

Dit besluit bevat de correctie van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2011. De 2e wijziging had 
betrekking op de budgettaire gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2011. 
Bij een 2-tal programma 's waren echter de financiële afwijkingen niet in de juiste programma's verwerkt. Het 
betreft de volgende programma' s. 

Van Programma 6 Werk en inkomen naar Programma 7 Welzijn en Zorg: 
Onder de uitgaven is een bedrag van €320.000 opgenomen in verband met extra uitgaven voor huishoudelijke 
hulp. Onder de inkomsten is een bedrag van €140.000 opgenomen voor extra Rijksinkomsten voor 
schuldhulpverlening. Deze extra uitgaven en extra inkomsten horen op programma 7 Welzijn en Zorg te worden 
opgenomen. 

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt de gemeenteraad de 
budgetten op programmaniveau vast. In verband met dit budgetrecht wordt u voorgesteld de hierboven 
voorgestelde budgetoverhevelingen door middel van de 5e wijziging van de Programmabegroting 2011 vast te 
stellen.



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2011 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

0006 Werk en inkomen 320 19.266

0007 Welzijn & zorg 320 13.723

320 320 0



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2011 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

0006 Werk en inkomen 140 13.028

0007 Welzijn & zorg 140 1.616

140 140 0

Saldo 0


