Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2019

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De wijziging heeft betrekking op een investeringsbijdrage voor het moderniseren van drie sportparken in 2019; te
weten: vv OSM '75, LT Kockengen en De Blauwe Reiger. De bijdrage is om de kwaliteit van de
buitensportaccommodaties te verbeteren.
Voor vv OSM '75 is het een must om uit te kunnen breiden. Het niet bijdragen aan deze investering maakt dat de
vereniging zich niet verder kan ontwikkelen. De vereniging vindt het belangrijk om de basis op orde te hebben, om zo
voor continuïteit te kunnen blijven zorgen. De bijdrage voor het verduurzamen van de twee tennisparken passen vooral
binnen de gemeentelijke duurzaamheidsambities. De bestaande verlichting wordt vervangen voor LED-verlichting. Dit
zorgt voor een daling van het energieverbruik en derhalve een vermindering van de kosten voor de verenigingen.
De sportverenigingen zijn in staat om 2/3e deel van de investeringskosten zelf te leveren.
De 'incidentele' investeringsbijdrage voor 1/3e uit de "Reserve Grootonderhoud kapitaalgoederen - sportvelden"
€ 202.000 beschikbaar te stellen voor het verduurzamen en verbeteren van de sportvoorzieningen.
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;
besluit:
De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2019 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2019
De griffier,

De voorzitter,

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0005

Samenleving

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

202

nieuwe raming van
het dienstjaar

586

Mutaties reserves
- onttrekking bestemmingsreserve
"Groot onderhoud kapitaalgoederen sportvelden" € 202.000

202

0

202

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2019
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0005

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Samenleving

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

202

nieuwe raming van
het dienstjaar

14.983

Sportaccommodaties
- verhoging budget sportterreinen ten behoeve
van bijdrage sportaccommodatie
-sportvereniging OSM '75 € 162.000
-LT Kockengen € 10.000
-De Blauwe Reiger € 30.000

202

0

202

Saldo

0

