
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2020

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2019

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de 'zelfstandige inkoop van Jeugdhulp en Wmo -begeleiding'. 

De contracten voor de jeugdhulp en Wmo-begeleiding lopen af per 1 januari 2021. Dat betekent dat we deze hulp 
opnieuw moeten inkopen. Gezien de transformatieopgave en de oplopende zorgkosten is het noodzaak om het sociaal 
domein toekomstbestendig te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor een andere aanpak en inkoopstrategie 
nodig is. Wij denken dat de oplossing ligt in een model van ‘één opdracht – één contractpartij met taakgerichte 
financiering’. Ruim een jaar zijn we hierover in gesprek met de andere regiogemeenten van Utrecht -West. Zij hebben 
echter een andere sturingsvisie en het is niet gelukt om tot een gezamenlijke visie en inkoopmodel te komen. Omdat wij 
nu écht werk willen maken van de transformatie hebben wij besloten de jeugdhulp en Wmo -begeleiding zelfstandig in te 
kopen per 1 januari 2021. Wij hebben u over dit besluit geïnformeerd in de RIB68 en tijdens de informatieve commissie 
op 5 november jl.

Met het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding zijn extra projectkosten gemoeid. 
Uw raad raad wordt voorgesteld het benodigde bedrag van € 290.000 beschikbaar te stellen en deze in 2020 incidenteel 
te dekken uit de voorgestelde begrotingsposten. 

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

veenendaali
Ondertekening



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020 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 0 0 96.198

0004 Sociaal 150 0 13.368

Sociaal 

- budget voordeel liquidatiesaldo Pauw

100.000€                                                        

- budget BUIG-gelden

50.000€                                                          

0005 Samenleving 70 0 4.002

Onderwijs

- budget Onderwijsachterstandenbeleid

70.000€                                                          

220 0 220



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020 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 40 25.764

Overhead

- verlagen budget Mijn Overheid berichtenbox

25.000€                                                             

- verlagen budget apparatuur facilitaire zaken

15.000€                                                             

0004 Sociaal 290 0 49.914

Maatwerk dienstverlening

- verhogen budget inkoop jeugdhulp en Wmo

290.000€                                                           

0005 Samenleving 0 30 14.509

Sportaccommodaties (binnen)

- verlagen budget Binnensport

30.000€                                                             

290 70 220

Saldo 0




