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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 7 oktober 2020  

     

Onderwerp:  2e  Bestuursrapportage 2020    

 

*Z02FE5E7B26* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 7 oktober 2020, nr. Z/20/108737/215278; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 9 november 2020; 

b e s l u i t: 

 

1. gelet op de 2e bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging voor het jaar 2020 als volgt vast 
te stellen: 
Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp 4.876.633 -3.643.896 75.158 25.880 -24.842 25.880 -24.842 25.880

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 324.211 57.933 44.800 -8.600 1.800 -8.600 1.800 -8.600

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 50.002 -31.826 90.783 -76.383 58.957 -44.557 14.400 0

Algemene Dekkingsmiddelen -115.000 -741.770 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 490.682 0 14.526 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 5.626.528   -4.359.559  225.267      -59.103      35.915       -27.277      -8.642        17.280       

Mutatie reserves 128.000 -1.069.670 0 -143.000 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023

Resultaat 325.299 23.164 8.638 8.638

nadeel nadeel nadeel nadeel  
 

2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 96.000; 
4 de voorziening herplantfonds bomen in te stellen als volgt: 

a) doelstelling: de herplant van de met vergunning te vellen bomen of andere houtopstanden 
te waarborgen door de reservering van de daarvoor ontvangen financiële compensatie. 

b) soort voorziening: van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden  
c) looptijd: geen einddatum 
d) gewenste omvang: n.v.t. 
e) meerjarenplanning aanwezig: n.v.t. 
f) voeding: 1) Door vergunninghouders ter uitvoering van een in de vergunning opgenomen 

voorschrift tot financiële compensatie van de met vergunning te vellen bomen of andere 
houtopstanden. 2) Door rechthebbenden en/of overtreders nadat een houtopstand 
waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning is geveld, en in het 
kader van handhavingsmaatregelen geen herplantplicht op het perceel kan worden 
opgelegd ter uitvoering van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. 

g) besteding: De aan bomen gelieerde gelden in het herplantfonds mogen worden  gebruikt 
ten behoeve van de uitbreiding van het in de gemeente aanwezige openbare groen, 
waaronder houtopstanden. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 16 november 2020, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


