
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht 2018

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 14

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 2 oktober 2018. 

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de uitvoering van het collegewerkprogramma 2018-2022, daarin is opgenomen 
dat we in 2018 willen starten met de routekaart duurzaamheid (€100.000) en een eenmalige investering in de 
leefomgeving (€200.000). In de commissie van 11 september jongstleden is bij de behandeling van de 
Bestuursrapportage 2018 verzocht om deze middelen ten laste van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene 
uitkering’ op te nemen in het raadsbesluit van het collegewerkprogramma.

Op 19 september jongstleden hebben wij de septembercirculaire van het rijk ontvangen. Bij de doorrekening van 
deze circulaire blijkt dat Stichtse Vecht over 2018 aanzienlijk wordt gekort (1,1 miljoen). Deze korting wordt 
opgevangen in de daarvoor ingestelde stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Hierdoor is er onvoldoende 
ruimte ontstaan in 2018 voor de uitvoering van het collegewerkprogramma. 

Zoals beschreven in het collegewerkprogramma staan wij voor een financieel gezonde gemeente en maken wij 
keuzes. Daarbij staat dat wij niet meer uitgeven, dan dat er binnenkomt. Daarom stellen wij voor om het 
overgebleven saldo van € 105.000 uit de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' in te zetten voor de 
uitvoering van het collegewerkprogramma 2018. Dit betreft concreet een eenmalige investering Leefomgeving en 
een start voor het uitvoeringsprogramma (routekaart) duurzaamheid.

Voor het overige wordt verwezen naar het 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

105

3 Fysiek

- verhoging van het budget t.b.v. de routekaart 

  duurzaamheid en eenmalige investering

  leefomgeving.

105 0 105



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

105

1 Bestuur

  verhoging van het budget ten behoeve van

  een stelpost 'achteruitgang Algemene Uitkering'.

105 0 105

 saldo 0


