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 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp:  Laatste begrotingswijziging 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

2. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

3. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014 vastgesteld. Begin november 

2014 is de primitieve begroting 2015-2018 vastgesteld. Conform het BBV worden 

wijzigingen op deze begroting aan u voorgelegd ter vaststelling. Met deze laatste 

begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren 

2014-2018 bijgesteld. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Verwerking septembercirculaire 2014 

- Bijstellen voorziening overdracht wethouderspensioenen 

- Bijstellen urenverdeling over de producten 

- Aanbesteding boomgaardlaan 

- Herberekening reiniging en riolering 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014 is in november 2013 vastgesteld. 

 De primitieve begroting 2015-2018 is in november 2014 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting. 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 
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Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo bijgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het jaarrekening resultaat 2014 kan afwijken van de prognose. 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting van 2014. Bij het 

afronden van het boekjaar en het opstellen van de jaarrekening kunnen zich nog 

wijzigingen voordoen in het saldo van 2014. Pas na de controle van de jaarrekening door 

de accountant is er sprake van een definitief jaarrekening resultaat. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat: 
Jaar Saldo voor Mutatie deze 

begrotingswijziging 
Saldo na  

2014 € 60.000 nadelig € 419.534 voordelig €  359.534 voordelig 
2015 € 87.606 nadelig € 0 neutraal € 87.606 nadelig 
2016 € 56.618 nadelig € 0 neutraal € 56.618 nadelig 
2017 € 31.687 nadelig € 0 neutraal € 31.687 nadelig 
2018 € 29.232 nadelig € 0 neutraal € 29.232 nadelig 

  
8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/14/000897/15035 concept raadsbesluit 


