Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

De wijziging heeft betrekking op het 'Inzamelen PMD elke 3 weken'
De gemeenteraad heeft tijdens de Begrotingsraad (9 november 2021) de motie Inzameling PMD elke 3 weken
aangenomen. De motie roept het college op om bij voorkeur de ophaalfrequentie te verhogen vanaf 1 januari 2022.
In de Programmabegroting 2022 en de Belastingverordeningen 2022 is uitgegaan van een daling van het tarief voor de
Afvalstoffenheffing 2022. Deze daling is voor een Meerpersoonshuishouden € 4,53 en voor een
éénpersoonshuishouden € 2,99. Indien uitvoering wordt gegeven aan de motie dan wordt de daling van het tarief
beperkt tot € 2,95 voor een Meerpersoonshuishouden en tot € 1,95 voor een éénpersoonshuishouden.

Aan u is voorgesteld om:
1. Vanaf 1 januari 2022 uitvoering te geven aan de motie Inzameling PMD elke 3 weken.
2. De gemeenteraad via het bijgevoegde aangepaste raadsvoorstel voorstellen om ter dekking van de kosten (€ 32.479)
de afvalstoffenheffing 2022 te verhogen.
Door de vaststelling van de begrotingswijziging wordt dit in het begrotingsjaar 2022 geëffectueerd.
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

0003

Fysiek

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

32

32

Afval
- verhogen van het budget ten behoeve van
afvalstoffenheffing 2022 inzake het
"inzamelen van PMD afval elke 3 weken"
€
32.479

32

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

0003

x € 1.000
nieuwe of verhoging
van de bestaande raming

Fysiek

Bedrag van de
verlaging van de
bestaande raming

nieuwe raming van
het dienstjaar

0

32

Saldo

0

32

Afval
- verhoging van het budget ten behoeve van
het "inzamelen van PMD afval elke 3 weken"
€
32.479

32

