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Raadsbesluit  
 

  
 

Onderwerp  
2e Bestuursrapportage 2012  
  
Begrotingswijziging  
Nr. 7  
  
Datum raadsvergadering Agendanummer 
6 november 2012 5 

  
Werksessie Registratie nummer 
23 oktober 2012 Z/12/17110-VB/12/02100 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 

- de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (artikel 212 Gemeentewet); 
- het collegevoorstel van 2 oktober 2012; 
- de bespreking in de werksessie van 23 oktober 2012; 

 
besluit: 
 
1. De 2e Bestuursrapportage 2012 vast te stellen 
 

Ten aanzien van Bestuurlijke thema’s: 
 
1.1 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg: Onderwijs 
 De verlaagde rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2012 (€ 84.584) 

opvangen door een verlaging van het uitvoeringsbudget (€ 84.584). 
 
1.2 Cultuur, sport en recreatie: Sport 
 Stemt in met de onder het bestuurlijk thema Sport opgenomen diverse bijstellingen van 

uitgaven en inkomsten voor de sportaccommodaties ’t Kikkerfort en de tijdelijke 
voorziening Daalse Weide. Het incidentele nadeel op dit bestuurlijk thema komt uit op 
€ 180.500.  

 
1.3 Werk en inkomen: Bijstand en Werkgelegenheid 
 De hogere bijstandsuitgaven (€ 625.000) opvangen door de inzet van de verhoogde 

rijksbijdrage  
(€ 1.747.000).   

 
 Stemt in met de hogere bijdrage (€ 278.446) in het exploitatietekort van PAUW Bedrijven.  
 
1.4 Welzijn en zorg: Welzijn 
 Stemt in met de realisatie van besparingen door het stoppen van een ICT-programma voor 

de WMO (€ 60.000) en het insourcen, verwijzen naar voorliggende voorzieningen, 
scherper indiceren en de uitstel van de decentralisatie AWBZ (€ 150.000). 
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1.5 Natuur en milieu: Milieu 
 Stemt in met de inzet van de besparing op welstand en constructietoetsen (€ 70.000 op 

programma 9 Wonen en ondernemen) om de tussentijdse tariefstijging bij 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (€ 35.000 op dit programma) op te vangen. 

 
1.6 Wonen en ondernemen: Wonen 
 Voor € 39.000 incidenteel een beroep doen op de bestemmingsreserve 

Bestemmingsplannen. 
 
 Stemt in met de inzet van de besparing op welstand en constructietoetsen (€ 70.000) om 

de tussentijdse tariefstijging bij Omgevingsdienst Regio Utrecht (€ 35.000 op dit 
programma en € 35.000 op programma Natuur en milieu) op te vangen. 

 
 Stemt in met de inzet van de besparing op de Structuurvisie (€ 125.800) om gedeeltelijk de 

terugval van de legesopbrengst omgevingsvergunningen (€ 250.000) op te vangen. 
 
1.7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Financiële positie 
 Stemt in met de inzet van de stelpost loon- en prijzenstijgingen (€ 643.000) ter dekking van 

het geraamde exploitatietekort.   
 
 Instemmen met de inzet van de hogere Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

(€ 791.700) ter dekking van het geraamde exploitatietekort.   
 
1.8 Kostenplaatsen: Bedrijfsvoering 
 Stemt in met de neerwaartse bijstelling van de personele lasten met € 416.000. 
 
 Stemt in met de neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten met € 135.000. 
 
1.9 Bijstellingen van beleid 
 Stelt de in hoofdstuk 6 van de 2e Bestuursrapportage 2012 opgenomen bijstellingen van 

beleid vast. 
 
1.10 Begrotingswijziging  
 Stemt in met de in hoofdstuk 7 van 2e Bestuursrapportage 2012 opgenomen 

begrotingswijziging. Stemt in met de in hoofdstuk 7 van deze Bestuursrapportage 
opgenomen verzamelwijziging. 

 
2. De 7e begrotingswijziging 2012 vast te stellen (nr. 7 van 2012, zie bijlagen). 
 De wijzigingen op de begroting 2012 als beschreven in de 2e Bestuursrapportage 2012, 

inclusief de neerwaartse bijstellingen van programma’s in het kader van de uitgavenstop, zijn 
weergegeven in de 7e begrotingswijziging 2012. 

 
 
6 november 2012 
 
Griffier Voorzitter 
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