
nr.   

Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3

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 31 januari 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op het  Transformatieplan Sociaal Domein.  Alle activiteiten binnen het sociaal domein 
hebben als doel om zorg en ondersteuning voor  inwoners  zorgvuldig en in samenhang te organiseren en zijn gericht 
op het vergroten van zelfredzaamheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Dit maakt (op termijn) de afhankelijkheid 
van derden (inclusief de overheid) geringer en versterkt daarmee duurzaam de sociale kracht van onze gemeenschap. 
Met het uitvoeren van dit Transformatieplan Sociaal Domein wordt hier concrete vorm aangegeven. 
 
Om dit tot stand te brengen wordt de personele begroting voor het sociaal domein structureel met € 1.440.413 
verhoogd en gefinancierd met de beschikbare middelen van het sociaal domein. 
Daarnaast wordt voor de jaren 2017 en 2018 € 1.357.172 en € 733.512 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
Transformatieplan Sociaal Domein en deze incidentele lasten te onttrekken aan de risicoreserve Sociaal Domein. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit. 
 
In de Tweede Bestuursrapportage 2016 is  ten behoeve van nieuwe taken in het Sociaal domein de loonsom verhoogd 
voor het oplossen van een aantal pregnante knelpunten. Een en ander conform B&W-besluit van 10 mei 2016. De 
verhoging  van de loonsom bedraagt € 1.870.900 en is structureel van aard.  De dekking wordt gevonden binnen de 
middelen van het programma Sociaal. 



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

0001 Bestuur 1.440 26.413
kostenplaats loonsom:
 - versterken uitvoeringsorganisatie € 1.322.538
 - overige kosten € 117.875

0004 Sociaal 1.440 43.959
 - verlaging budget € 1.440.413 SD ter dekking
   van versterking uitvoeringsorganisatie

0004 Sociaal 1.357 44.331
 - uitvoering van het Transformatieplan
   Sociaal Domein € 1.357.172

0001 Bestuur 1871 27.849
kostenplaats loonsom:
 - versterken lokale uitvoerings-
   organisatie SD € 1.870.900

0004 Sociaal 1.871 42.088
 - verlaging budget sociaal domein ten behoeve 
   van verhoging loonsom € 1.870.900

4.668 3.311 1.357



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

0004 Sociaal 1.357 1.749
Mutaties reserves
 - onttrekking reserve Risicofonds 
    Sociaal Domein € 1.357.172

1.357 0 1.357
Saldo 0
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