
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2015

BEGROTINGSWIJZIGING NR.  1

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 30 juni 2015.

De griffier, De voorzitter,

 
Deze begrotingswijziging betreft de budgetten die in 2014  beschikbaar zijn gesteld groot  €  3.861.548. De 
besteding hiervan zal in 2015 plaatsvinden. 
In verband met  het budgetrecht van de gemeenteraad dienen deze budgetten opnieuw  beschikbaar te worden 
gesteld.   
 
 
Voor het overige wordt verwezen naar het bijgaand 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 & gemeentelijke dienstverlening 96 9.756

 - scholing en vorming Raad € 10.625

 - participatief en gebiedsgericht werken € 84.950

0003 Fysiek domein 130 29.365

 - reorganisatie ODRU € 130.000

0004 Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 146 8.860

 - transitie Jeugdzorg € 145.962

0005 Sociaal domein 58 50.112

 - eenm. Koopkrachtreg. minima € 57.570

0007 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 301 3.912

 - frictiebudget strat. Heroverweging € 301.200

Bedrijfsvoering 674 68.877

 - archiefachterstand € 70.483

 - knelpuntenbudget formatie € 277.003

 - individueel loopbaanbudget € 326.938

1.405 0 1.405



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 & gemeentelijke dienstverlening 96 96

 - onttrekking AR € 11.625

0003 Fysiek domein 130 1.106

 - onttrekking AR € 214.950

0004 Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 146 1.919

 - onttrekking AR € 145.962

0005 Sociaal domein 58 58

 - onttrekking AR € 57.570

0007 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 3431 2456 3898

 - onttrekking AR € 3.431.441

 - verlaging stelpost cie Kalden € 2.456.817

3.861 2.456 1.405

Saldo 0

Totale onttrekking Algemene reserve € 3.861.548


