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Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 10

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op het  'Onderwijshuisvestingsprogramma 2017' . Het invullen van de wettelijk zorgplicht 
van de gemeente voor de adequate onderwijshuisvesting. In de wet primair onderwijs en de wet voortgezet onderwijs is 
de gemeentelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting vastgelegd. De zorgplicht is verder uitgewerkt in de lokale 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Stichtse Vecht 2015. 
 
Na besluitvorming door de gemeenteraad, zal het college in overleg met de schoolbesturen voor de uitvoering en 
afhandeling van het vastgestelde Onderwijshuisvestingsprogramma 2017. 
 
Het  Onderwijshuisvestingsprogramma 2017 bevat een tweetal posten, die gedekt  worden uit de stelpost investeringen 
in onderwijshuisvesting , waarvan de bijbehorende kapitaallasten vanaf het jaar 2018  worden opgenomen. 
- Uitbreiding Nifterlakecollege Technasium  (investering) € 491.671 met bijbehorende kapitaallasten € 31.702 . (2018) 
- Uitbreiding 1e inrichting Nifterlakecollege Technasium (investering) € 43.192 met bijbehorden kapitaallasten € 6.306. 
(2018) 
 
Herstellen constructiefout  de Klaroen € 13.615, eenmalig uit reserve Onderwijshuisvesting. (2017). 
 
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit. 
 
 



LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 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

0005 Lokaal 14 6.366
- verhoging budget onderwijs ten behoeve
van kosten voor het onderwijshuisvestings-
programma € 13.615

14 0 14



BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 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

0005 Lokaal 14 698
 - onttrekking reserve 'Onderwijshuisvesting'
€ 13.615 voor het herstellen van constructiefout
t Klaroen.

14 0 14
Saldo 0
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