Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2

De wijziging heeft betrekking op de "Septembercirculaire 2021" van het Gemeentefonds.
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire
2021 van het gemeentefonds ontvangen. De Septembercirculaire geeft nader inzicht in het te verwachten financiële
meerjarenperspectief van onze gemeente in de komende jaren.
De septembercirculaire laat voor Stichtse Vecht een positief resultaat zien voor de jaren 2021 tot en met 2025. In de
septembercirculaire is een aanvulling op het Corona-compensatiepakket voor 2021 en 2022 opgenomen. Voor de jaren
2021 (€ 571.786) en 2022 (€ 131.113) wordt voorgesteld aan uw raad om de extra middelen te storten in de
Risicoreserve Corona. Conform de beleidslijn houden wij deze middelen beschikbaar voor de gevolgen van de
Coronacrisis.
Door de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijzigingen worden de in dit voorstel beschreven financiële
consequenties van de Septembercirculaire 2021 verwerkt in onze begroting.

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2021 via de 12e begrotingswijziging
2021 op te nemen in de Programmabegroting 2021.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2022 via de 2 e begrotingswijziging
2022 op te nemen in de Programmabegroting 2022.
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 2022 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021
De griffier,

De voorzitter,

BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

Bestuur

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

2.049

1.917

2.049

1.917

nieuwe raming van
het dienstjaar

Algemene uitkering en overige uitkeringen
- Bijstelling Septembercirculaire
€

2.048.515

- Stelpost Achteruitgang algemene uitkering
€
1.917.402

131

LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022
Programma- Programmaomschrijving
nummer

0001

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

131

0

131

0

-131

Saldo

0

Bestuur

nieuwe raming van
het dienstjaar

Mutatie reserve
Bijdrage van het Rijk Corona compensatie
- Storting Risicoreserve Corona
€
131.113

