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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 juni 2021 

     

Onderwerp: Financiële Kadernota 2022-2025  Aan de raad.  

 

    

*Z0362EED0D2* 
Beslispunten 

De financiële kadernota 2022-2025 vast te stellen en daarmee in te stemmen met: 

• de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenbeeld; 

• de verlegging van de precariobelasting voor de gebruikers van woningen naar de 
afvalstoffenheffing en voor gebruikers van niet-woningen naar de rioolheffing; 

• de reserve reiniging over een tijdvak van 20 jaar voor een totaalbedrag van € 3 miljoen in te 
zetten om het verschil tussen de gewenste en de werkelijke dekkingsgraad van de 
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te dekken; 

• de overige mutaties per programma, algemene dekkingsmiddelen en overhead; 

• de investeringsvoornemens in het onderdeel investeringen. 

 

1 SAMENVATTING 

In de Financiële Kadernota 2022-2025 staat de onzekerheid voor de komende raadsperiode centraal. 
Onzekerheid over het rijksbeleid m.b.t. de herverdeling van het gemeentefonds, mogelijke 
beleidswijzigingen in het  sociaal domein en over de benodigde compensatie van de meerkosten van 
het sociaal domein. Los daarvan bevat de kadernota de algemene uitgangspunten en specifieke 
ontwikkelingen per programma die de kaders vormen voor het volgende begrotingsjaar en de 
meerjarenraming. Onderdeel van deze kadernota is verder de verlegging van de precariobelasting op 
kabels en leidingen naar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de periode 2022-2025 
presenteren wij een  sluitend meerjarenbeeld. 
 

2 Inleiding 

Jaarlijks terugkerend product uit de P&C cyclus conform de Financiële Verordening . Binnen de Planning 
& Control cyclus neemt de Financiële Kadernota een belangrijke plaats in. Met de nota worden de 
uitgangspunten resp. de contouren voor de begroting 2022 plus het meerjarenbeeld vastgesteld. 
Vertrekpunt is de begroting 2021 na wijziging. 
 
3 Beoogd effect 

Inzicht in de financiële positie t.b.v. de samenstelling begroting. 
 
4 Argumenten 

In de financiële kadernota worden de kaders voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-
2025 gegeven en vormt daarmee de opmaat voor de samenstelling van de begroting 2022 die wij u in 
het najaar zullen voorleggen. De vertaling van de uitgangspunten naar enerzijds de doelen en prestatie 
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indicatoren en anderzijds naar individuele budgetten op het niveau van activiteiten en vervolgens weer 
opgeteld naar de begrotingsprogramma's wordt in de zomer uitgevoerd. 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De financiële kadernota 2022-2025 loopt vooruit op de uitkomsten van de meicirculaire over het 
gemeentefonds die omstreeks 31 mei 2021 wordt verwacht. De raming voor de algemene uitkering is in 
deze kadernota uitsluitend bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkelingen van 2021 op 2022. De 
ontwikkeling van de algemene uitkering is verder ongewis. Nadat het accres voor de jaren 2020 en 2021 
was 'vastgeklikt' zal 2022 weer een accresontwikkeling worden opgenomen. Tegelijkertijd is er nog 
geen zicht op de uitwerking van lopende trajecten die zijn doorgeschoven naar de kabinetsformatie. Wij 
verwachten in de meicirculaire dan ook weinig nieuws.  Het meerjarenbeeld is sluitend gemaakt door 
een verrekening met de behoedzaamheidsreserve in afwachting van meer inzicht in de ontwikkeling 
van de algemene uitkering. Over de uitkomsten van de meicirculaire wordt de raad separaat 
geïnformeerd. 
 
6 Financiën 

Wij stellen u voor om de financiële kadernota voor alle jaren sluitend te maken door een verrekening 
met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Deze verrekening wordt door de provincie 
niet als een incidentele dekking aangemerkt. Dat betekent dat in deze kadernota de structurele lasten 
worden gedekt door structurele baten. De behoedzaamheidsreserve is  toereikend voor de 
voorgestelde verrekening . De omvang van het eigen vermogen resp. de stand van het 
weerstandsvermogen blijft ruimschoots op het gewenst niveau. In de financiële kadernota is een 
overzicht van het meerjarenbeeld 2022-2025 opgenomen. 
 
7 Evaluatie 

De opzet van de Planning & Control cyclus is vastgelegd in de Financiële Verordening 2018. De 
financiële verordening wordt periodiek geactualiseerd en op die momenten wordt deze opzet 
geëvalueerd in de financiële werkgroep van de raad. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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