
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2018

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

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 "Nota Sterke Basis - herziene versie", met een uitvoeringsprogramma van de vier 
kadernota's Jeugd, Wmo, Participatie en Schuldhulpverlening. De kadernota's zijn door de raad vastgesteld.

Door een extra impuls te geven aan kansrijke initiatieven met het oog op preventie en vroegsignalering is een manier 
om vorm te geven aan de transformatieopgave, namelijk om betere en goedkopere zorg en ondersteuning te 
organiseren. Door te investeren in de zelf- en samenredzaamheid dragen we bij aan een vitale en krachtige 
samenleving. Want wie sterk in zijn schoenen staat, valt minder snel om.

De incidentele inzet van de benodigde middelen uit de Risicoreserve Sociaal Domein en deze beschikbaar te stellen 
voor versterking van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners, waarvoor de raad het budgetrecht heeft:
1. ophogen budget programma Sociaal Domein met € 322.000 in 2018 en € 397.000 in 2019;
2. ophogen budget programma Samenleving met € 30.000 in 2018 en € 30.000 in 2019.

Uiteindelijk bedraagt de incidentele inzet van middelen voor 2018 € 352.000 en 2019 € 427.000. In totaal € 779.000.

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

0004 Sociaal Domein 322 48.022

- verhoging budget Sociaal Domein ten behoeve

van samenkracht en burgerparticipatie

       - projectbudgetten Sterke Basis € 322.000

0005 Samenleving 30 13.895

- verhoging budget samenleving ten behoeve

van het sportbeleid en activering

       - combinatiefuncties € 30.000

352 0 352



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

0004 Sociaal Domein 322 1.824

Mutaties reserves

 - onttrekking bestemmingsreserve 

"Risicoreserve Sociaal Domein"

322.000€                                                           

0005 Samenleving 30 293

Mutaties reserves

 - onttrekking bestemmingsreserve 

"Risicoreserve Sociaal Domein"

30.000€                                                             

352 0 352

Saldo 0


