
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht 2014

BEGROTINGSWIJZIGING NR.  4

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 25 februari 2014.

De griffier, De voorzitter,

 
Na de gemeentelijke herindeling  in 2011 onstond de behoefte inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille, zowel in de 
omvang als in de (onderhouds)status van de gebouwen. De gemeente streeft ernaar de onderhoudslasten zoveel 
mogelijk  gelijkmatig over de jaren te verdelen en daarbij een passend financieel instrument te kiezen.  
De verschillende budgetten en onderliggende methodieken binnen de gemeentebegroting worden nu geharmoniseerd 
en nieuwe voorzieningen  hiervoor ingesteld. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar het 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

0002 Veiligheid 34 7.029

0003 Beheren Leefomgeving 9 15.813

0004 Onderwijs, Kinderopvang en Jeugzorg 31 10.271

0005 Cultuur, sport en recreatie 120 8.450

0007 Welzijn en Zorg 94 13.515

0008 Natuur en Milieu 26 12.439

0009 Wonen en ondernemen 10 7.842

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 716 3.618

1.040 0 1.040

Mutaties reserves (verlaging stortingen)

0005  - reserve Bisonsport (M) 6

0007  - reserve Welzijnsaccommodaties (M) 46

0010  - reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen (M) 125

------

Totale verlaging stortingen 177

Totale verhoging onttrekking 704

------

Totale mutaties reserves 881

Saldo na bestemming 0



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

0009 Wonen en ondernemen 159 3.919

159 0 159

Saldo exploitatie -881

0010 Mutaties reserves (verhoging onttrekking)

 - reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen 704


