
 

 
Wijziging van de begroting   
 
 
Zaaknummer: 2022-0072174 

Jaar:  2022  

 
 

Onderwerp:  1e tussenrapportage 2022 
 

 
 

Korte toelichting:  Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze 

eerste tussenrapportage 2022 komt het voorlopige resultaat 
2022 uit op € 232.000 voordelig.  

 
 

 

 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de  

gemeente Sliedrecht op       
 

De griffier,                 De voorzitter, 
 

 

 
 

 
mr. R.P.A. van Aalst           mr. drs. J.M. de Vries 

 



 

De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2022 als volgt: 
 
Prg. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

1 Sociaal

Cultuurvoorzieningen -73.000€       -73.000€         -73.000€         -73.000€         -73.000€         

Integraal jeugdbeleid -€             -€               -€               -€               -€               

Sport- en recreatievoorzieningen 105.000€       105.000€         105.000€         105.000€         105.000€         

Zorg 3.437.429€    548.952€         548.952€         548.952€         548.952€         

2 Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Opgroeien en onderwijs -72.971€       -59.202€         -71.702€         -89.202€         -89.202€         

Verkeer- en vervoersbeleid 134.000€       550.000€         20.000€          20.000€          20.000€          

Exploitatie bouwgronden woonwijken -€             -€               -€               -€               -€               

3 Ruimte

Afvalinzameling en verwerking -15.000€       -15.000€         -15.000€         -15.000€         -15.000€         

Beheer openbare ruimten -35.000€       -35.000€         -35.000€         -35.000€         -35.000€         

Milieu 689.139€       78.985€          78.985€          78.985€          78.985€          

Ruimtelijke ordening -€             -€               -€               -€               -€               

Woonruimte zaken 334.000€       12.000€          -€               -€               -€               

Wegen, bruggen en riolen -50.000€       -50.000€         -50.000€         -50.000€         -50.000€         

4 Bestuur, veiligheid en organisatie

Bedrijfsvoering -€             -€               -€               -€               -€               

Begroten en verantwoorden 30.000€        30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          

Bestuur -304.186€     -294.478€       -294.478€       -294.478€       -294.478€       

Communicatie en voorlichting -€             -€               -€               -€               -€               

Dienstverlening 51.000€        -€               -€               -€               -€               

Fysieke veiligheid 4.000€          4.000€            4.000€            4.000€            4.000€            

Sociale cohesie -€             -€               -€               -€               -€               

Overhead 631.000€       565.000€         553.000€         542.000€         542.000€         

5 Financien en belastingen

Algemene heffingen -2.685.272€   -454.272€       -454.272€       -454.272€       -454.272€       

Algemene heffingen (saldo 1TR22) 175.015€       -438.985€       -414.485€       -385.985€       -370.985€       

Totaal exploitatielasten 2.355.154€  474.000€       -68.000€       -68.000€       -53.000€       

Prg. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

1 Sociaal

Cultuurvoorzieningen -154.000€     -154.000€       -154.000€       -154.000€       -154.000€       

Sport- en recreatievoorzieningen 186.000€       186.000€         186.000€         186.000€         186.000€         

Zorg -€             -€               -€               -€               -€               

2 Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Opgroeien en onderwijs -€             -€               -€               -€               -€               

Exploitatie bouwgronden woonwijken -€             -€               -€               -€               -€               

3 Ruimte

Afvalinzameling en verwerking -€             -€               -€               -€               -€               

Beheer openbare ruimten -€             -€               -€               -€               -€               

Milieu 595.154€       -€               -€               -€               -€               

Ruimtelijke ordening -€             -€               -€               -€               -€               

Woonruimte zaken 334.000€       12.000€          -€               -€               -€               

Wegen, bruggen en riolen -€             -€               -€               -€               -€               

4 Bestuur, veiligheid en organisatie

Overhead -€             -€               -€               -€               -€               

5 Financien en belastingen

Algemene heffingen 1.320.000€    -74.000€         -74.000€         -74.000€         -59.000€         

Totaal exploitatiebaten 2.355.154€  474.000€       -68.000€       -68.000€       -53.000€       

Saldo -€            -€              -€              -€              -€               
 

 


