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 2018 raadsvoorstel   

Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 20 november 2018 

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2018   Aan de raad.  

 

 

*Z01C029A2BF* 
Beslispunten 

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2018 vast te stellen. 
2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
Conform de BBV worden wijzigingen op de begroting 2018 aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 
Dit is de laatste mogelijkheid om de begroting aan te passen.  
1.b Voorgeschiedenis 
De primitieve begroting 2018 is in november 2017 vastgesteld en tussentijds op onderdelen 
gewijzigd. 
1.c Samenhang beleidsvelden 
Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting 
 

2 Beoogd effect 

De laatste begrotingswijziging, waarmee het begrotingsjaar 2018 in financiële zin wordt afgesloten, 
heeft betrekking op wijzigingen voor 2018 en de meerjarenraming. Dit jaar ligt de nadruk van de 
wijziging op financieel technische aanpassingen die voor de jaarafsluiting noodzakelijk zijn. 
Afwijkingen tussen begroting en realisatie op budgetten binnen de begrotingsprogramma’s zijn 
niet meegenomen.  Het resultaat is dat wij u een beperkt aantal mutaties aanbieden. 

 Op basis van het hogere definitieve BUIG-budget 2018 en hogere voorlopig BUIG-budget 
2019, ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget 2018, worden zowel het inkomstenbudget 
als het uitgavenbudget  voor algemene bijstand naar boven bijgesteld (programma 2A 
Participatiewet). 

 Voor de inning van de rioolheffing wordt meegelift op de rekening van Oasen. In de begroting 
zijn de kosten voor deze dienstverlening niet apart opgenomen maar gesaldeerd met de 
opbrengsten. Met deze wijziging worden de lasten en baten apart in de begroting geraamd.  

 In het voorjaar van 2018 is een periodieke visuele inspectie van alle civiele kunstwerken in de 
gemeente uitgevoerd. Op grond van deze inspectie is extra onderzoek gedaan naar de 
constructieve veiligheid van de Driegatenbrug waaruit blijkt dat sprake is van een verhoogd 
constructief risico. Met het oog op dit risico is besloten om de belasting op de constructie te 
verlagen door het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie. Hierdoor is de maximale 
belasting met de helft verminderd. Ondertussen is opdracht gegeven tot nader onderzoek. 
Teneinde deze niet voorziene kosten in 2018 te dekken stellen wij voor om een daarvoor een 
bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien. 
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 Tenslotte zijn er enkele ramingen aangepast aan de realisatie. Het betreft hier wijzigingen in 
verband met intensiveringen groenonderhoud op beeldkwaliteit B, extra inhuur derden, extra 
opbrengst algemene dekkingsmiddelen en detacheringen. 

 
Conclusie 
De decemberwijziging richt zich niet het aanscherpen van de prognose voor 2018 en brengt ook 
geen wijziging in het begrotingssaldo 2018.  
 

3 Kanttekening 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2018. De uitkomst van de 
jaarrekening 2018 blijft echter omgeven door onzekerheden. Bij het afronden van het boekjaar en 
het opstellen van de jaarrekening zullen zich zeker nog wijzigingen (voordelig of nadelig) voordoen 
in het saldo van 2018. Pas na de controle van de jaarrekening door de accountant is er sprake van 
een definitief jaarrekeningresultaat 2018. 
 

4 Kosten, baten en dekking 

De begrotingswijziging voor het jaar 2018 als volgt vast te stellen: 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 155.023 -155.023 163.374 -163.374 163.374 -163.374 163.374 -163.374

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 210.000 -25.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 0 -160.000 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 95.000 -120.000 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 460.023      -460.023     193.374      -193.374     193.374      -193.374     193.374      -193.374     

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 2019 2020 2021

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 


