
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht 2015

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 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 mei 2015.

De griffier, De voorzitter,

 
De begrotingswijziging heeft betrekking op  de opheffing van de volgende reserves buitonderhoud schoolgebouwen :  
A. Onderhoud samenwerkingsschool, 
B. Huisvesting OBO Loenen, 
C. Huisvesting BBO Loenen, 
D. Onderhoud SWS Loenen en  
E. Onderhoud SWS Nigtevecht. 
 
Hierdoor  komt een incidenteel budget beschikbaar van € 963.498. De gemeente blijft  echter verantwoordelijk voor de 
bekostiging van het herstel van constructiefouten van deze schoolgebouwen.  
Het beschikbare budget van € 963.498 wordt gestort in een nieuw te vormen reserve "Herstel constructiefouten c.a. 
onderwijsgebouwen".  
 
Tenslotte wordt voorgesteld om een krediet  van € 378.594 beschikbaar te stellen voor diverse aan onderhoud van 
schoolgebouwen gerelateerde uitgaven in 2015 en te onttrekken aan de reserve "Herstel constructiefouten c.a. 
onderwijsgebouwen". 
 
Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel en  -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

0004 Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 379 7.464

 - onderhoud aan diverse schoolgebouwen

Mutaties reserves 963 1.250

 - storten in reserve Herstel constructiefouten 

   c.a. onderwijsgebouwen € 963.498

1.342 0 1.342



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

0004 Mutaties reserves 1.342 1.773

 - onttrekking aan reserve Groot onderhoud 

    kapitaalgoederen € 963.498

 - onttrekking aan reserve Herstel constructiefouten

    c.a. onderwijsgebouwen € 378.594

1.342 0 1.342

Saldo 0


