
Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5

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 28 juni 2022

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de "Decembercirculaire 2021" van het Gemeentefonds.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij de Decembercirculaire 2021 van het 
gemeentefonds ontvangen. 

De Decembercirculaire is normaliter een informerende Gemeentefondscirculaire. De in 2021 aangevraagde 
doeluitkering Erfgoed deal is voor € 317.000 toegekend. 

In de Decembercirculaire 2021 zijn niet alleen wijzigingen opgenomen voor 2021 maar ook voor de jaren na 2022. De 
Gemeentefondscirculaire laat voor Stichtse Vecht vanaf 2021 een positief meerjarenbeeld zien. Wel merken wij hierbij 
op dat gemeenten in de komende jaren ook te maken met diverse risico’s, zoals vanaf 2023 de gevolgen van de 
herijking van het Gemeentefonds. Het nieuwe kabinet moet hierover nog een besluit nemen. Het Rijk verwacht de 
nieuwe verdeling van het Gemeentefonds in de Meicirculaire 2022 te kunnen publiceren. Om een financieel solide 
gemeente te kunnen blijven stellen wij u voor om de huidige extra middelen uit de taakmutaties aan de stelpost 
Achteruitgang algemene uitkering toe te voegen. En bij de Kadernota 2023 een nadere afweging te maken over de inzet 
van deze middelen. 

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:
1. Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds.
2. Bij de opstelling van de Programmarekening 2021:

• de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€ 256.677) toe te voegen aan de
Risicoreserve Corona.
• de in 2021 ontvangen middelen voor een robuust rechtssysteem en het versterken van de gemeentelijke
dienstverlening (€ 320.115) via een budgetoverheveling voor dit project in 2022 in te zetten.
• de ontvangen doeluitkering voor de Erfgoed deal (€ 317.000) voor dit project in te zetten.
• nader te besluiten over de inzet van de overige doeluitkeringen.
• het resterende negatieve saldo van de overige mutaties (€ 22.338) op te vangen door de inzet van de stelpost
Achteruitgang algemene uitkering.
• de nabetaling van de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 (€ 130.000) toe te voegen aan de
stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

3. De extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2022 (€ 91.900) toe te voegen aan de Risicoreserve
Corona.
4. De 5e Begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

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

wierdsmage
Origineel besluit is ondertekend



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 755

Algemene uitkering en overige uitkeringen

- Bijstelling Decembercirculaire

ten behoeve van het Coronacompensatiepakket

91.900€                                                          

- Bijstelling Decembercirculaire

ten behoeve van (hoofdlijnen) taakmutaties

474.425€                                                        

- Bijstelling Decembercirculaire

ten behoeve van overige mutaties

189.106€                                                        

755 0 755



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 755 0

Mutatie reserves

- extra middelen uit het Corona-

compensatiepakket voor 2022 toe te voegen 

aan de 'Risicoreserve Corona'

91.900€                                                             

Overige baten en lasten

- Verhogen met positief saldo van de Taak- en 

Overige mutaties voorlopig beschikbaar

te houden in de stelpost Achteruitgang

algemene uitkering

663.531€                                                           

755 0 -755

Saldo 0


