
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2015

BEGROTINGSWIJZIGING NR.  8

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de gevolgen van de budgetaanpassingen uit de                                
2e Bestuursrapportage 2015. 
 
De programmaoverstijgende budgettaire afwijkingen bedragen €  2.697.212 . Daarnaast  zullen de maatregelen 
Strategische heroverweging groot € 700.000 niet worden gerealiseerd.  Inclusief het tekort uit de 1e 
Bestuursrapportage 2015 bedraagt het totale tekort € 4.733.656. 
 
Hiervoor worden er een aantal dekkingsmaatregelen voorgesteld tot een bedrag van € 4.839.936.  Het saldo 
bedraagt  hierdoor (€ 4.839.936 - € 4.733.656) = € 106.280 positief. 
 
Tenslotte worden voor een bedrag van € 292.500 aan neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking uit 
bestemmingsreserves  voorgesteld. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel + -besluit . 



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2015 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 en gemeentelijke dienstverlening 177 9.672

 - extra collegelid Sociaal Domein € 110.000

 - raadsvergoedingen € 67.000

0002 Veiligheid en handhaving 131 6.104

 - lagere VRU-bijdrage € 130.747

0003 Fysiek domein 526 29.759

 - diverse producten € 525.800

0005 Sociaal domein 2.089 1.003 51.177

 - diverse producten € 1.717.347

0006 Wonen, werken en vrije tijd 59 18.610

 - diverse producten € 59.347

Bedrijfsvoering 309 4.570

 - diverse producten € 308.999

3.160 1.134 2.026



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2015 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 en gemeentelijke dienstverlening 59 1.301

 - minder opbrengst leges huwelijken

0003 Fysiek domein 1.244 50 14.049

 - verkoop gemeentelijk vastgoed € 1.244.000

 - achterblijven inkomsten leges kadegelden € 50.000

0005 Sociaal domein 450 37.538

 - diverse producten € 450.000

0006 Wonen, werken en vrije tijd 233 330 10.665

 - diverse producten € -97.000

0007 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.159 57.749

 - diverse producten € 2.158.823

1.927 2.598 -671

Saldo 2e Berap 2015 -2.697

Saldo begroting 2015 195

Saldo 1e Berap 2015 -1.531

PUSH niet te realiseren -700

---------

Tekort -4.733

Dekking:

Restant voorbereidngskrediet PUSH 700

Opheffen overige bestemmingsreserves 848

Resultaat grondexpl. De Karavaan en de Werf 225

Stelpost Buffer Sociaal Domein 1.673

Stelpost Cie Kalden 951

Stelpost woningen Maarssen 93

Stelpost buitenonderhoud Onderwijshuisvesting 349

---------

Totaal 4.839

Saldo voordelig 106


