Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2019

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 14

De wijziging heeft betrekking op de begrotingswijziging van de GGD regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van de GGDrU
vraagt de gemeenteraden om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2019 -2.
Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2019 -2 leiden. De
belangrijkste wijziging betreft de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, die dit jaar is overeengekomen voor de
periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De GGDrU volgt deze cao. Daarnaast is in deze wijziging de mutatie in de
werkgeverslasten verwerkt, die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beiden is conform de
uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Voor Stichtse Vecht leidt dit tot een extra bijdrage van € 40.371, -.
In 2019 kunnen de extra lasten gedekt worden uit het budget Onderwijs, omdat het gebruik van een gesubsidieerde
peuterplek lager uitvalt dan aanvankelijk ingeschat. Dit houdt in dat in 2019 incidenteel € 40.371 van het budget
Onderwijs naar het Volksgezondheidsbudget verzet wordt.
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 5 november 2019
De griffier,

De voorzitter,

Origineel is ondertekend

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

0005

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

0

0

Samenleving

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

0004

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Sociaal domein

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

40

nieuwe raming van
het dienstjaar

48.207

Volksgezondheid
- verhogen van het budget op volksgezondheid
ten behoeve van het GGDrU
€
40.371

0005

Samenleving

40

15.397

40

0

Saldo

0

Onderwijs
- aframing budget onderwijs vanuit het peuterwerk
€
40.371

40

