
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2020

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 8

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 10 november 2020

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de "Septembercirculaire 2020" van het Gemeentefonds.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire 
2020 van het gemeentefonds ontvangen. 

De Septembercirculaire geeft nader inzicht in het te verwachten financiële meerjarenperspectief van onze gemeente in 
de komende jaren. In deze circulaire is ook het tweede deel van de door Rijk aangekondigde ‘Corona-
compensatiepakket’ voor de medeoverheden opgenomen. Over een aantal onderdelen van het compensatiepakket 
wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en onder andere de VNG.

De Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds laat een netto saldo zien in 2020 positief € 743.528 en voor 2021 
positief € 790.349. Voor de latere jaren blijft het netto saldo positief. Door de vaststelling van de bijgevoegde 
begrotingswijzigingen worden de in dit voorstel beschreven financiële consequenties van de Septembercirculaire 2020 
verwerkt in onze begroting. In dit voorstel wordt het verwacht tekort (bestuursrapportage 2020) zoveel mogelijk 
opgevangen. 

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 8e begrotingswijziging

2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2021 via de 1e begrotingswijziging

2021 op te nemen in de Programmabegroting 2021.

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



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020

Bedrag van de

Programma-

nummer

0004

0005



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 1.937 838

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- Bijstelling Septembercirculaire

1.936.893€                                                     

- Bijstelling BCF aanpassingen

42.115€                                                          

- Bijstelling uitkeringsfactor 2019

52.760€                                                          

- Saldo van baten en lasten

743.528€                                                        

0002 Veiligheid 0 0

0003 Fysiek 0 0

1.937 838 1.098



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

0004 Sociaal 0 0

0005 Samenleving 0 0

0 0 0



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 1.020 0

Mutatie reserve

Bijdrage van het Rijk Corona compensatie

- Storting Risicoreserve Corona

1.010.000€                                                        

Bijstelling Waterschapsverkiezingen

- Storting Verkiezingsreserve

10.467€                                                             

0002 Veiligheid 0 0

0003 Fysiek 2 0

- Bijstelling Handhaving energielabel

C-kantoren

2.025€                                                               

1.022 0 -1.022

Saldo 76



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

0004 Sociaal 76 0

- Bijstelling Participatie (Bonus beschut werk)

75.999€                                                             

0005 Samenleving 0 0

76 0 -76

Saldo 0




