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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 13 maart 2018 

Onderwerp: Budgetoverheveling naar 2018  Aan de raad.  

 

 

*Z0160FCDEFC* 
Beslispunten 

1. vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening in te stemmen met bestemming van het 
voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 2017 naar 2018 voor: 

a. Gebiedsvisie Baanderij   € 40.000 

b. Uitvoering monumentenbeleid  € 15.000 

c. Uitvoering duurzaamheidsagenda  € 60.000 

d. Frictiekosten omgevingsdienst WH  € 73.000 

e. Ontwikkeling Serviceplein  € 66.535 
2. bijgaande begrotingswijziging inzake de budgetoverheveling vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De vaststelling van de jaarrekening 2017 wordt verwacht in juli 2018. Vooruitlopend op die 
vaststelling wordt voorgesteld om aan een deel van het voorlopige resultaat een bestemming te 
geven. Het gaat om budgetten voor activiteiten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 
2018. De niet uitgegeven budgetten voor die activiteiten worden overgeheveld naar 2018. 
 

2 Beoogd effect 

De budgetten voor de uitvoering in 2018 beschikbaar stellen. 
 

3 Argumenten 

a) Gebiedsvisie Baanderij € 40.000: Betreft het budget voor het opstellen verordening op de 
beplanting, nota kostenverhaal, inventarisatie De Baanderij (voor start opstellen 
bestemmingsplan en gebiedsvisie) en Omgevingswet. De voorbereidingen zijn intern opgestart 
maar de uitvoering vindt plaats in 2018. 

b) Uitvoering monumentenbeleid € 15.000: Om monumentale waarden duurzaam in stand te 
houden, is gemeentelijk monumentenbeleid nodig. Door de complexiteit van het planproces 
en de zorgvuldigheid waarmee het planproces dient te worden doorlopen (opstelling en 
vaststelling monumentennota, aanwijzing monumentencommissie en erfgoedspecialist en het 
meenemen van pandeigenaren in het planproces) is er vertraging ontstaan. Om die reden 
wordt voorgesteld het incidentele bedrag voor de inventarisatie en aanwijzing over te hevelen 
naar 2018. Hierdoor kan in 2018 zowel de inventarisatie verder plaatsvinden als de 
subsidieverstrekking worden opgestart.  

c) Uitvoering duurzaamheidsagenda € 60.000: De duurzaamheidsagenda is op 27 maart 2017 
vastgesteld. Na vaststelling hebben wij voorbereiding moeten treffen voor de uitvoering van 
de agenda. Doordat we veel zaken moesten opstarten is het niet geluk om alle activiteiten 
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voor 2017 uit te voeren. Veel van deze zaken hebben we inmiddels opgestart en worden in 
2018 uitgevoerd. 

d) Frictiekosten omgevingsdienst WestHolland € 73.000: Het beschikbare budget is door de 
ODWH nog niet aangesproken. Via budgetoverheveling wordt dit budget beschikbaar 
gehouden voor het moment waarop de frictiekosten zich voordoen.  

e) Ontwikkeling Serviceplein € 66.535: Het budget in 2017 voor  de ontwikkeling van het 
Serviceplein is niet aangesproken. Dit traject is nog volop in gang. Dit saldo is in 2018 nodig 
voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. 

 
4 Financiën 

De voorlopige jaarrekening 2017 sluit voorlopig met een positief resultaat. Voorgesteld wordt om 
vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening over te gaan tot budgetoverheveling naar 
2018 van budgetten waarvan de activiteiten worden doorgeschoven naar 2018. De 
begrotingswijziging is als volgt: 
 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 188.000 0 0 0 0 0 0 0

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

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 66.535 0 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 254.535         -                -                -                -                -                -                -                

Mutatie reserves 0 -254.535 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 
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