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Afdeling:   Concernzaken 

Concernbeleid 

 Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp:  bestuursrapportage 2e 

kwartaal inclusief 

begrotingswijziging 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 inzake de tweede bestuursrapportage 

vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit; 

3. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 1 van € 200.000 

naar € 241.000; 

4. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 2 van € 200.000 

naar € 241.000; 

5. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210744 Geesink achterlader van € 

150.000 naar € 165.900. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de 

raad. Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad 

voorgelegd ter vaststelling. Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte 

jaarrekeningsaldi voor 2014 bijgesteld. Deze begrotingswijziging is een uitvloeisel 

van de tweede bestuursrapportage 2014. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 
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2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.1/2.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

De toelichting van de diverse posten staat kort toegelicht bij het concept 

raadsbesluit. 

 

3.1/4.1/5.1 Voorkomen begrotingsonrechtmatigheid 

De uitgaven op het krediet zijn hoger uitgevallen dan vooraf was voorzien. De extra 

kapitaallasten die dit tot gevolg heeft, € 15.000 voor de drie kredieten tezamen, 

kunnen worden opgevangen binnen de begrote budgetten van het programma. In 

begrotingswijziging W10 ziet u deze mutatie terug. Om begrotingsonrechtmatigheid 

te voorkomen is formele verhoging van het krediet noodzakelijk. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor de verschillende jaren.  
 

Jaar Saldo voor Mutatie 2e 
bestuursrapportage 

Saldo na  

2014 € 12.910 voordelig € 72.910 nadelig € 60.000 nadelig 
2015 0  € 87.606 nadelig € 87.606 nadelig 

2016 0 € 56.618 nadelig € 56.618 nadelig 
2017 0 € 31.687 nadelig € 31.687 nadelig 

2018 0 € 29.232 nadelig € 29.232 nadelig 
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Het tekort voor 2014 zal naar verwachting naar het einde van het jaar nog worden 

ingelopen doordat er diverse kleine onderschrijdingen zijn, die nu nog niet zijn 

ingezet. De nadelen voor de volgende jaren zullen worden meegenomen bij het 

opstellen van de financiële kadernota 2016-2019. 

 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/14/003030/13734 tweede bestuursrapportage 2014 


