
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2018

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2018 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de "GVVP deel D 2018 - 2020".  Op 3 juli 2017 heeft u raad in deelnota D de 
algemene beleidsuitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uitgewerkt voor de 
betreffende modaliteit en deze vastgesteld.

Het GVVP Stichtse Vecht heeft ten doel een zichtbaar en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te kunnen 
voeren, dat richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied van verkeer 
en vervoer. De trajectnota Zandpad richt zich hierbij specifiek op het auto- vracht- en landbouwverkeer op het 
Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis.

In dit trajectnota zijn voor het jaar 2018 tot 2020 de financiële consequenties van de uit te voeren maatregelen 
in beeld gebracht. Ter dekking van deze kosten is bij de jaarrekening 2016 de bestemmingsreserve 
"verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen” gevormd ter hoogte van € 750.000.

De kosten voor de gemeente worden uitgesplitst in eenmalige kosten (€ 100.000) en investeringen (€ 
650.000). 

De bestemmingsreserve “verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen“ willen we opheffen en in zetten voor:
- de vorming van de kapitaaldekkingsreserve “verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen” € 650.000) om de 
bijbehorende kapitaallasten meerjarig te dekken; en
- ter dekking van de eenmalige kosten (€ 100.000) uit de trajectnota Zandpad. En deze op te nemen in de 
programmabegroting 2018.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit.



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018 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

0003 Fysiek 750 18.021

- verhoging budget fysiek ten behoeve

van kosten GVVP deel D.

100.000€                                                  

Mutaties reserves

 - storting kapitaaldekkingsreserve 

"verkeersmaatregelen zandpad Breukelen"

650.000€                                                  

586

- projectkosten GVVP deel D (trajectnota zandpad)

1.336.000€                                               

- bijdrage  kapitaaldekkingsreserve

650.000€                                                  

- bijdrage exploitatie

100.000€                                                  

1.336 0 1.336



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2018 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

0003 Fysiek 750 930

Mutaties reserves

 - onttrekking bestemmingsreserve 

"verkeersmaatregelen zandpad Breukelen"

750.000€                                                     

586

- bijdrage provincie GVVP deel D

586.000€                                                     

1.336 0 1.336

Saldo 0


