
Dit besluit bevat de beschikbaarstelling van kredieten in 2011  tengevolge van niet  bestede budgetten uit  2010 van de 
voormalige gemeenten Breukelen , Loenen en Maarssen. In verband met het budgetrecht van de raad dienen deze 
budgetten opnieuw  beschikbaar te worden gesteld.
De dekking van de uitgaven geschiedt  middels onttrekkingen aan de Algemene Reserve en  overige reserves.

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

nr.   

Gemeente Stichtse Vecht Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2011

BEGROTINGSWIJZIGING NR.  3

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 28 juni 2011.

De griffier, De voorzitter,

Dit besluit bevat de beschikbaarstelling van kredieten in 2011  tengevolge van niet  bestede budgetten uit  2010 van de 
voormalige gemeenten Breukelen , Loenen en Maarssen. In verband met het budgetrecht van de raad dienen deze 
budgetten opnieuw  beschikbaar te worden gesteld.
De dekking van de uitgaven geschiedt  middels onttrekkingen aan de Algemene Reserve en  overige reserves.

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



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

0001 Bestuur & Dienstverlening 13 8.798
Burgerzaken

0002 Veiligheid 224 7.430
Diverse producten

0003 Beheren leefomgeving 15 17.618
Diverse

0004 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzor 65 10.375
Diverse

0005 Cultuur, sport en recreatie 59 6.986
Diverse

0007 Welzijn & zorg 109 12.750
Ouderenwerk

0009 Wonen en ondernemen 0 6.008
Diverse

0010 Algemene dekkingsmiddelen 1.702 4.030
 - Stort. Bestemm. Res. Kerktoren Loenen € 400.000
 - Stort. in Alg. Reserve € 601.781
 - Vervroegde afschrijving krediet "Aanvalsplan Leefomgeving" € 700.000

2.187 0 2.187



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

0009 Wonen en ondernemen 1.002 4.092
Diverse

0010 Algemene dekkingsmiddelen 1.185 68.147
 - Onttrekk. aan Algemene Reserve € 306.839
- Intrekken onttrekking Algemene reserve -€ 200.000 (2011) en - € 200.000 (2012)
 - Onttrekk. aan Bestemm. Res. Kerktoren Loenen € 200.000 (2011) en € 200.000 (2012)
 - Onttrekk. aan res. Onderwijshuisvesting € 65.400
 - Onttrekk. aan res. Monumenten € 3.500
 - Onttrekk. aan res. Raadsprogramma Maarssen 2002 - 2006 € 109.400
 - Onttrekk. Aan res. Vervanging Geluidscherm A2  € 700.000

2.187 0 2.187
Saldo 0
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