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Afdeling
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Registratie nummer
|15/49245-V8/15/05794
Commissie
6 oktober 2015
Aan de gemeenteraad
Voor esteld Besluit
1. De Tweede Bestuursrappodage 2015 vast te stellen;
2. In te stemmen met de beleidsmatige a|ijkingen',
3. De voorgestelde stortingen en on|rekkingen uit bestemmingsresewes vaststellen',
4. In te stemmen met het inzetten van het voorbereidingskrediet PUSH ter dekking van de niet te
realiseren taakstelling Strategische herove|eging zoals genoemd in de Voorjaarsnota 2015*,
5. In te stemmen om het surplus van de bestemmingsrese|e ''Algemene grondexploitatie'' ten gunste
te Iaten vallen binnen programma wonen, werken en vrije tijd in plaats van direct te storten in de
Algemene reserve;
6. In te stemmen om de stelpost ''buffer Sociaal domein'' in te zetten voor de meeruitgaven binnen het
Sociaal domein;
7. In te stemmen om de stelpost ''Achteruitgang algemene uitkering'' in te zetten voor het opvangen
van het nadeel op het gemeentefonds 2015*,
8. In te stemmen om diverse stelposten op te heffen;
9. De bijgevoegde gde wijziging van de Programmabegroting 2015 vaststellen.
Samenvadin
Voor u Iigt de Tweede Bestuursrappodage 2015, hierna te noemen ''De Bestuursrappodage''. De
Bestuursrappodage is onderdeel van de planning en controlcyclus en fungeert als tussentijds
veran|oording- en bijsturinginstrument voor de beleidsmatige en financiële uitvoering van de
Programmabegroting 2015. Deze rappodage heeft betrekking op de periode apriljzols tot en met
augustus 2015. j
De uitvoering van de Programmabegroting 2015 is in beleidsmatige zin grotendeels op schema.
De financiële a|ijkingen zijn in de rapportage weergegeven. I
Bijlagen
- Tweede Bestuursrappodage (Najaar) 2015
- 9* begrotingswijziging 2015
22 september 201
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
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Raadsbesluit
Onderwerp
Tweede Bestuursrappodage 2015.
Begrotingswijziging
9* begrotingswijziging 2015
Datum raadsvergadering
3 november 2015
Commissie
6 oktober 2015
Registratie nummer
115/49245-V8/15/05794
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
- De Financiële verordening van de gemeente Stichtse Vecht;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015.,
- de bespreking in de commissie van 6 oktober 2015.
Besluit
1. de Tweede Bestuursrappodage (Najaar) 2015 vast te stellen;
2. in te stemmen met de beleidsmatige a|ijkingen,'
3. de voorgestelde stortingen en on|rekkingen uit bestemmingsresewes vaststellen',
4. in te stemmen met het inzetten van het voorbereidingskrediet PUSH ter dekking van de niet
te realiseren taakstelling Strategische herove|eging zoals genoemd in de Voorjaarsnota
2015*,
5. in te stemmen om het surplus van de bestemmingsresewe ''Algemene grondexploitatie'' ten
gunste te Iaten vallen binnen programma wonen, werken en vrije tijd in plaats van direct te
storten in de Algemene reserve;
6. in te stemmen om de stelpost ''buffer Sociaal domein'' in te zetten voor de meeruitgaven
binnen het Sociaal domein',
7. in te stemmen om de stelpost ''Achteruitgang algemene uitkering'' in te zetten voor het
opvangen van het nadeel op het gemeentefonds 2015.,
8. in te stemmen om diverse stelposten op te heffen',
9. de bijgevoegde gde wijziging van de Programmabegroting 2015 vaststellen.
3 november 2015 .
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Gemeente Stichtse Vecht Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2015
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BEGROTINGSWIJZIGING NR. 8
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de gevolgen van de budgetaanpassingen uit de
2e Bestuursrappodage 2015.
De programmaoverstijgende budgettaire a|ijkingen bedragen f 2.697.212 . Daarnaast zullen de maatregelen
Strategische herove|eging groot E 700.000 niet worden gerealiseerd. Inclusief het tekort uit de te
Bestuursrappodage 2015 bedraagt het totale tekort f 4.733.656.
Hiervoor worden er een aantal dekkingsmaatregelen voorgesteld tot een bedrag van f 4.839.936. Het saldo
bedraagt hierdoor (f 4.839.936 - Q 4.733.656) = C 106.280 positief.
Tenslotte worden voor een bedrag van E 292.500 aan neutrale wijzigingen door een storting of onttœkking uit
bestemmingsrese|es voorgesteld.
Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel + -besluit .
De raad van de gemeente Stichtse Vecht',
b e s I u i t :
De begroting van de baten en Iasten voor het dienstjaar 2015 overeenkomstig te wijzigen,
Aldus vastgesteld in e openbare vergadering v ovember 2015.
De griffier,
%
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LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2015 x f 1.000
Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nleuwe o ver oglng ver aglng van e nleuwe ramtng van
nummer van de bestaande raming bestaande ramint het dienstjaar
0001 Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 177 9.672
- extra collegelid Sociaal Domein t 110.000
- raadsvergoedingen C 67.000
0002
Veiligheid en handhaving
- Iagere VRu-bijdrage f 130.747
Fysiek domein
- diverse producten f 525.800
Sociaal domein
- diverse producten Q 1.717.347
Q003
131 6.104
526 29.769
0005
2.089 1.003 51.177
0006
Wonen, werken en vrije tijd
- diverse producten | 59.347
Bedrijfsvoering
- diverse producten Q 308.999
59 18.610
309 4.570
3.160
1 . 1 34
2.026
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BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2015 x f 1.000
Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nleuwe o ver oglng ver aglng van e nleuwe ramlng van
nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar
0001
Bestuur en gemeentelijke diens|erlening
- minder opbrengst Ieges huwelijken
Fysiek domein
- verkoop gemeentelijk vastgoed E 1.244.000
- achte*lijven inkomsten leges kadegelden Q 50.000
0003
59 1.301
1.244 50 14.049
0005
Sociaal domein
- diverse producten f 450.000
Wonen, werken en vrije tijd
- diverse producten f -97.000
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- diverse producten f 2.158.823
00Q6
450 37.638
233 330 1û.666
0007
2. 159 57.749
1.927
2.598
-671
Saldo 2e Berap 2015
Saldo begroting 2015
Saldo te Berap 2015
PUSH niet te realiseren
Tekod
-2.697
195
-1.531
-700
-4.733
Dekking:
Restant voorbereidngskrediet PUSH
Opheffen overige bestemmingsresewes
Resultaat grondexpl. De Karavaan en de Werf
Stelpost Buffer Sociaal Domein
Stelpost Cie Kalden
Stelpost woningen Maarssen
Stelpost buitenonderhoud Onde|ijshuisvesting
700
848
225
1.673
951
93
|9
Totaal
4.839
S-âlùo voordëlig 1'0%


