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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 juni 2021 

     

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021  Aan de raad.  

 

 

*Z036C676961* 
Beslispunten 

1. gelet op de 1e Bestuursrapportage 2021 de begrotingswijziging voor het jaar 2021 vast te stellen;  
2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 254.300;  
3. kredieten af te voeren voor een bedrag van € 226.349: 

 

1 SAMENVATTING  

Inleiding 
De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert door middel van 
bestuursrapportages over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van 
het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op relevante afwijkingen op 
doelen, activiteiten en budget. Het verwachte jaarresultaat voor 2021 is € 362.836 nadelig.  
 
Voorgeschiedenis 
Zoals gebruikelijk wordt gerapporteerd op de relevante afwijkingen op doelen, activiteiten en 
budget. In de bestuursrapportage wordt ook ingegaan op de afwijkingen met betrekking tot de  
personele lasten en investeringskredieten. In deze rapportage wordt tevens inzicht gegeven in de 
voortgang realisatie van dekkingsmaatregelen die in 2020 door de raad zijn vastgesteld. 
 

2 Beoogd effect 

Door middel van de begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo 2021 bijgesteld. De 
toelichting op de diverse begrotingsmutaties staat in de rapportage toegelicht per programma 
onder ‘Wat mag het kosten’. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder ‘Financieel overzicht 
totaal’. 

 
3 Kosten, baten en dekking 

De begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2021 als volgt vast te stellen door de raad; 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 1.048.470 -84.013 470.900 5.987 278.900 5.987 142.900 5.987

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 157.907 -58.393 61.710 -160.178 61.710 -23.906 1.710 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 77.251 -35.945 -39.168 -9.350 -39.168 -9.350 -39.168 -9.350

Algemene Dekkingsmiddelen 457.104 -51.620 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 592.801 0 6.818 0 22.988 0 28.378 0

Saldo van baten en lasten 2.333.533   -229.971    500.260     -163.541    324.430     -27.269      133.820     -3.363        

Mutatie reserves -447.292 -1.293.434 148.668 -476.887 -3.774 -284.887 -33.070 -148.887

2021 2022 2023 2024

Resultaat 362.836 8.500 8.500 -51.500 

nadeel nadeel nadeel voordeel  
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4 Beschikbaar stellen kredieten 

De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage opnieuw beoordeeld. De resultaten 
van die beoordeling zijn opgenomen bij het onderdeel "Kapitaallasten en investeringskredieten" 
met het voorstel aanvullend kredieten beschikbaar te stellen resp. een aantal kredieten te 
verlagen en/of in te trekken.  

 

 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen: 1e Bestuursrapportage 2021      Z/21/119187/242052 


