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Resultaatteam:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 september 2018  

Onderwerp:  2e Bestuursrapportage 2018    

 

 *Z01AC876F63* 
 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. Z/18/069261/132148 van 2 oktober 2018; 

gezien het advies van het politiek forum van 12 november 2018; 

 

b e s l u i t: 

1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2018 
2. de begrotingswijziging voor het jaar 2018 inzake de 2e bestuursrapportage vast te stellen: 

Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 169.172 -145.360 170.360 -105.360 203.262 -105.360 172.092 -105.360

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -57.600 -220.360 83.050 0 7.998 0 7.945 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 180.000 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen -50.000 -346.597 0 -46.850 0 -46.850 0 -46.850

Overhead, VPB en onvoorzien 65.000 0 13.000 0 20.268 0 20.268 0

Saldo van baten en lasten 306.572       -712.317      266.410       -152.210      231.528       -152.210      200.305       -152.210      

Mutatie reserves 989.152 -473.000 0 -88.000 0 -13.000 0 -13.000

2018 2019 2020 2021

Resultaat 110.407 26.200 66.318 35.095

nadeel nadeel nadeel nadeel  
3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 
4. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 913.938; 
5. kredieten af te voeren voor een bedrag van € 2.526.920;: 
6. de reserve duurzaamheid in te stellen als volgt: 

a) doelstelling: de budgetten voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda over meerdere 
jaren beschikbaar te houden gelet op de doorlooptijd van uitvoering. 

b) soort reserve: bestemmingsreserve  
c) looptijd: 31 december 2022 
d) gewenste omvang: geen plafond 
e) resultaatafhankelijke mutatie: ja 
f) voeding: In de begroting 2018 en het meerjarenbeeld zijn budgetten voor de uitvoering van 

de duurzaamheidsagenda opgenomen. Eventuele overschotten op die budgetten worden 
bij de jaarafsluiting toegevoegd aan deze reserve. 

g) besteding: Als er overschotten worden toegevoegd dan worden die ingezet voor de dekking 
van uitvoeringskosten van de duurzaamheidsagenda in latere jaren. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

de raad van Leiderdorp op 19 november 2018, 

 

plv. griffier, 

 

 

mevrouw M.C. Burger 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


