
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2014

BEGROTINGSWIJZIGING NR.  6

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2014 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2014.

De griffier, De voorzitter,

 
Deze begrotingswijziging  heeft  betrekking op  de afronding van de businesscase Bibliotheken en huisvestingszaken 
Regiobibliotheek AVV. 
 
Het betreft de aankoop van het bibliotheekgebouw aan het Harmonieplein in Maarssen. Het benodigd krediet voor de 
aankoop bedraagt  € 455.800.  De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en exploitatielasten bedragen € 90.393.  

Bij een verhuurbare vloeroppervlak van 840 m2aan de Bibliotheek (AVV) levert dit een huuropbrengst  van € 59.640.  

De overige ruimte levert  een huuropbrengst  van  € 30.753. 
Daarnaast wordt door  AVV een onderhoudsreserve van € 94.000 overgedragen  aan de gemeente .  Dit bedrag wordt  in 
een Onderhoudsvoorziening  gestort en zal worden gebruikt om het achterstallig onderhoud aan voornamelijk de 
buitenkant van het gebouw  en installaties  weg te werken.   
 
Er wordt een aanvullende subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld aan de regiobibliotheek AVV ter afdekking van de 
boeteclausule met betrekking tot de geldlening op de gebouwen Bisonspoor 1161 en Harmonieplein 2.  De dekking wordt 
betrokken bij de jaarrekening 2013. 
Tenslotte een krediet ad € 290.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalig bibliotheekgebouw 
Maarssenbroek . Het benodigd krediet ad € 290.000 te ontrekken aan de Algemene Reserve. 
Het benodigd krediet  ad € 290.000 te storten in een nieuw  te vormen kapitaaldekkingreserve bibliotheekgebouw  
Maarssenbroek en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit deze reserve. 
  
Voor het overige wordt verwezen naar het bijgaand raadsvoorstel + -besluit . 



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2014 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 Cultuur, Cultureel erfgoed, Sport en recreatie 524 9.147

 - storting in Onderhoudsvoorziening € 94.000

 - exploitatielasten (incl. Kapitaallasten) € 90.393

 - aanvullende subsidie € 50.000

    ter afdekking boeteclausule

 - aankoop bibliotheek M'broek € 290.000

524 0 524



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2014 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 Cultuur, Cultureel erfgoed, Sport en recreatie 184 2.986

 - overgedragen onderhoudsreserve AVV € 94.000

 - totale huuropbrengst € 90.393

Mutaties Reserves

 - aanvullende subsidie € 50.000 betrekken bij 50

    de jaarrekening 2013

 - onttrekking AR tbv aankoop 290

    bibliotheek M'broek € 290.000

524 0 524

Saldo 0


