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Geachte leden van de raad,

De aanbieding van de jaarstukken 2Ot7 zal in verband met de doorlooptijd van het
controleproces niet eerder dan eind mei kunnen plaatsvinden. De vaststelling van
de jaarrekening is geagendeerd op 9 juli 20L8.

Gelet op deze planning informeren wij u, vooruitlopend op het verschijnen van de
jaarrekening, over het voorlopige resultaat over 2O17 en doen wij u een voorstel
voor de budgetoverheveling van2OIT naar 2018.

De accountantscontrole van de jaarrekening is op maandag 19 maart gestart en zal
naar verwachting eind mei worden afgerond. wij merken op dat het voorlopige
resultaat als gevolg van deze controle nog aangepast kan worden.

Het voorlopige resultaat 2017, na afdracht aan de reserves bedraagt € i..188.161
voordelig. ln onderstaande tabel is dit resultaat uitgesplitst per programma inclusief
de resultaatafhankelijke verrekeningen met de reserves. Vervolgens is het resultaat
per programma toegelicht.
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Progrommo 7 Meedoen in Leiderdorp
De uitkomsten van programma 1 betreffen het sociaal domein. Het budget voor de

'vroegtijdse educatie'valt door de overheveling van de zgn. Asschermiddelen ca. €

43.000 voordelig uit. Het resultaat op 'werk en inkomen' is vrijwel in evenwicht. Op

de WMO budgetten is er € 510.000 minder uitgegeven dan begroot. Het betreft o.a

algemene voorzieningen, Sociaal Team Leiderdorp, mantelzorg en verder is het

aantal gebruikers van de maatwerkvoorzieningen en voor begeleiding gedaald t.o.v
2016. De voor- en nadelen binnen jeugdzorg lopen tegen elkaar weg, waarbij

opgemerkt dat tekorten op de jeugdzorg in de bestuursrapportages 2OL7 op

voorhand zal zijn gedekt door een onttrekking van ca € 600.000 aan de reserve

sociaaldomein.

P rog ra m mo 2 Ao ntre kke I ij k Leide rd orp

ln dit programma zien we meevallers op de kosten van de reiniging van € 187.000,

op de grondexploitatie van € 218.000 en op onderhoud van de openbare ruimte van

€ 424.O0O. Waar de kosten van groen het budget overschrijden, blijft op het budget

voor onderhoud wegen en watergangen (baggeren van sloten) geld over als gevolg

van uitgestelde werkzaamheden. Verder is een budget van € 70.000 voor
frictiekosten Omgevingsdienst WestHolland nog niet aangesproken en is van het

budget voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda nog € 95.000 beschikbaar.

Op bestemmingsplannen blijft een voordeelvan € 86.000. Het nadeel van ca. €

1-00.000 op de begraafplaats ontstaat doordat de ontvangen afkoopsommen voor

toekomstig onderhoud aan de voorziening zijn toegevoegd.

Progrommo 3 Bestuur en orgonisatie vøn Leiderdorp

Het voordeel op dit programma bestaat voor € 156.000 uit de vrijval voorziening
pensioenen door de verhoging van de rekenrente. De bestuurskosten incl. de kosten

van de rekenkamer vallen in totaal € 100.000 lager uit. De opbrengsten van

detacheringen binnen de bedrijfsvoering geven een voordeel van € 227.O0O.

Al ge m e n e De kki n g sm i d de le n

Het resultaat op algemene dekkingsmiddelen wordt veroorzaakt door een hogere

voorziening voor oninbaarheid als gevolg van een toename van de

belastingdebiteuren.

Overhead, VPB en onvoorzien
Binnen de overhead zijn de kosten voor informatiemanagement met € 167.000

(inclusief de bijdrage voor het project VRIS) overschreden. Dit nadeel wordt voor

een groot deel gecompenseerd door opbrengsten van detacheringen en de niet
gebruikte post voor onvoorzien.

Begrotingssoldo
ln de eerste en tweede bestuursrapportage 2017 hebben wij gerapporteerd over de

afwijkingen bij de uitvoering van de lopende begroting. Die rapportage resulteerde,

rekening houdend met tussentijdse besluitvorming zoals bijv. over de GlG, in een

prognose van het resultaat 2OL7. Dat begrotingssaldo van € 233.000 staat hier

vanzelfsprekend als een voordeel als onderdeel van het resultaat.

Mutaties in reserves

Hiervoor zijn de resultaten per programma kort toegelicht. ln overeenstemming met
het vastgestelde beleid, zijn een aantal resultaatafhankelijke verrekeningen met de

reserves doorgevoerd die vooraf niet in de begroting zijn geraamd. Het betreft de

volgende mutat¡es:
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- Toevoeging € 548.000 aan de reserve sociaal domein
- Toevoeging € 96.000 aan de reserve bouw- en grondexploitaties
- Toevoeging € 20.000 aan de egalisatiereserve omgevingsvergunning
- Toevoeging € 187.000 aan de egalisatiereserve reiniging
- Toevoeging€ 424.0OO aan de reserve IBOR

- Onttrekking € 168.000 aan de reserve informatiebeleidsplan

Samenvattend blijkt het resultaat2OTT ook na de resultaatafhankelijke verrekening
met reserves substantieel hoger dan op grond van de 2" bestuursrapportage 2017
mocht worden verwacht. Dat netto resultaat bestaat voor ca. € 0,5 miljoen uit
meevallers op bestuur en organisatie en voor ca. € 0,25 miljoen uit budgetten
waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2018.

Tot slot
Met betrekking tot het resultaat zOtT ontvangt u t.z.t. een bestemmingsvoorstel.
Voor de uitvoering van activ¡teiten 2017 die we doorschuiven naar 2018 stellen wij u

voor om de budgetten over te hevelen naar 2018. Daartoe ontvangt u bijgaand een
voorstel.

Hoogachtend,
burgemeester en

L.M. Driesse

burgemeester
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