
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2021

De griffier, De voorzitter,

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

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

De Decembercirculaire is normaliter een informerende Gemeentefondscirculaire. In de Septembercirculaire 2020 was 
aangekondigd dat gemeenten in de Decembercirculaire 2020 informatie zouden ontvangen over de uitkomsten van de 
‘Herijking van het Gemeentefonds’. Onlangs heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd dat het invoeringsjaar 
van de ‘Herijking’ wordt verschoven van 2022 naar 2023. In dit voorstel informeren wij u op hoofdlijnen over de 
consequenties die dit uitstel heeft voor onze gemeente. 

In de Decembercirculaire 2020 is het derde deel van het Corona-compensatiepakket voor 2020 en het 
compensatiepakket voor 2021 opgenomen. Wij stellen u voor om deze middelen voor 2020 (€ 143.530) bij de 
Programmarekening 2020 te storten in de Risicoreserve Corona. En de middelen voor 2021 (€ 447.581) via de 
7e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021 tevens toe te voegen aan de Risicoreserve Corona. Bij de 
Programmarekening 2020 zullen wij u ook de voorstellen doen voor de inzet van deze bestemmingsreserve over 2020.

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
2. Bij de opstelling van de Programmarekening 2020:

• de extra middelen uit het derde Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 143.530) toe te voegen aan de
Risicoreserve Corona.

• het resterende negatieve saldo van de Decembercirculaire 2020 voor 2020 (€ 33.969)
opvangen door de inzet van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’.

3. In de 7e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021:
• de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€ 447.581) toe te voegen aan de Risicoreserve

Corona.
• het resterende negatieve saldo van de Decembercirculaire 2020 voor 2021 (€ 21.001) en volgende jaren opvangen

door inzet van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’.
4. In de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de benodigde omvang van de stelpost Achteruitgang

Algemene uitkering.

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

veenendaali
Stempel



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 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 448

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- Bijstelling Decembercirculaire

426.580€                                                        

Overige baten en lasten

- voorstel verwerking Decembercirculaire

inzet stelpost Algemene Uitkering

21.001€                                                          

448 0 448



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 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 448 0

Mutatie reserves

- extra middelen uit het Corona-

compensatiepakket voor 2021 toe te voegen 

aan de 'Risicoreserve Corona'

447.581€                                                           

448 0 -448

Saldo 0


