
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de inzet 'Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)' 
-middelen

Het bieden van extra ondersteuning aan kwetsbare inwoners en voorkomen dat inwoners in zo’n positie terecht komen. 
Door de inzet van dit budget kunnen meer inwoners in een kwetsbare positie geholpen worden.

Bij de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 zijn de POK-middelen beschikbaar gesteld en op een stelpost 
gezet. Vanwege de druk op de ambtelijke organisatie en de daarbij behorende maatregelen is er nog niet eerder een 
plan van aanpak voor de besteding van de middelen opgesteld. Wél is in 2022 al ingezet op een aantal concrete 
activiteiten en maatregelen. De raad wordt nu verzocht de gereserveerde middelen beschikbaar te stellen voor 
uitvoering van het bestedingsplan POK-middelen. 

Aan u is voorgesteld om:
1. Het bestedingsplan ‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)’-middelen vast te stellen.
2. De middelen gereserveerd op de stelpost beschikbaar te stellen voor uitvoering van het bestedingsplan
‘Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)’-middelen.
3. De begrotingswijziging 12-2022 vast te stellen.

Door de vaststelling van de begrotingswijziging wordt dit in het begrotingsjaar 2022 geëffectueerd.

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



BATEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 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

0004 Sociaal 0

0 0 0



LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 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 21 63

Overige baten en lasten

- verlaging van de stelpost ten behoeve van

de inzet "Parlementaire Ondervragingscommissie

Kinderopvangtoeslag" middelen

63.200€                                                             

Overhead

- verhoging van het budget op basis van 

de inzet "POK"-middelen, ten behoeve van

de training IPW doorbraakmethode

21.200€                                                             

0004 Sociaal 42

Maatwerkdienstverlening

- verhoging van het budget op basis van 

de inzet "POK"-middelen, ten behoeve van

de training TIM SV door Leef

2.000€                                                               

Wijkteams

- verhoging van het budget op basis van 

de inzet "POK"-middelen, ten behoeve van

inzet uitvoeringsregisseur TIM gemeenteloket

40.000€                                                             

63 63 0

Saldo 0


