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1. T.a.v. de uitvoering van de duurzaamheidsagenda staat er: "Doordat we veel zaken moesten 

opstarten is het niet geluk om alle activiteiten voor 2017 uit te voeren."
a. Welke activiteiten van de duurzaamheidsagenda hebben vertraging opgelopen?
b. In de prognosebrief jaarrekening 2017 staat dat er van het budget voor de uitvoering van 

de duurzaamheidsagenda nog € 95.000 beschikbaar is. Echter, in het raadsvoorstel wordt 
slechts € 60.000 overgeheveld naar 2018. Waar komt dit verschil door?

Antwoord 1a: 2017 stond in het tekenen van het opstarten van de uitvoering van de 
duurzaamheidsagenda 2017-2025. In de raadsbrief van 8 mei  (180508)hebben wij u inhoudelijk 
geïnformeerd over de stand van zaken t.b.v. de uitvoering van de agenda. Veel van de opgestarte 
activiteiten hebben in 2017 nog niet geleid tot kosten. Voorbeelden hiervan zijn de 
verduurzamingstrajecten voor scholen, sportverenigingen, ondernemers en VvE’s, opzetten van 
wijkaanpakken, Energieambassadeurs, opzetten Goed Campagne en het ondersteunen van een 
energiecoöperatie. Deze kosten verwachten wij in te maken 2018. Verder hebben we een aantal 
activiteiten nog niet kunnen uitvoeren die voor 2017 op de planning stonden. Voorbeelden zijn 
het vervolgonderzoek naar de windenenergie in Leiderdorp (door terughoudendheid van de 
Provincie heeft wordt dit regionaal opgepakt) en de energiescans voor particulieren.  Nadere 
studies rondom de warmte rotonde en het van het gas afbrengen van de Oranjewijk zullen in 2018 
zullen plaatsvinden.

Antwoord 1b: 
Bij de vaststelling van de begroting 2017 is op grond van motie 8 n.a.v. de kadernota 2017-2020 
een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsagenda. In de 2e 
bestuursrapportage 2017 is een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar 2018. In het 
raadsvoorstel n.a.v. de prognosebrief stellen wij nu voor om ook de resterende  € 60.000 over te 
hevelen aangezien de werkelijke uitgaven in 2017 binnen het daarvoor reeds beschikbare bedrag 
in 2017 gedekt zijn. 

2. T.a.v. het budget voor de gebiedsvisie Baanderij staat er: "Betreft het budget voor het opstellen 
verordening op de beplanting, nota kostenverhaal, inventarisatie De Baanderij (voor start 
opstellen bestemmingsplan en gebiedsvisie) en Omgevingswet."

a. Klopt het dat de verordening op de beplanting uit het budget voor de gebiedsvisie 
Baanderij wordt betaald?

b. Zo ja, waarom wordt dit budget daarvoor gebruikt?
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Antwoord:
Nee, dit klopt niet. Per abuis is een onjuiste opsomming van werkzaamheden aan de voorgestelde 
budgetoverheveling voor de gebiedsvisie Baanderij opgenomen. De verordening op de 
beplanting, de nota kostenverhaal en omgevingsvisie worden niet uit dit budget betaald. Het 
argument in het raadsvoorstel zou moeten zijn:  “Gebiedsvisie Baanderij €40.000: in 2017 zijn 
weliswaar de voorbereidingen voor de gebiedsvisie Baanderij intern opgestart (hoewel door 
personele en capaciteitswisselingen later dan verwacht) maar vindt de (deels) externe uitvoering 
plaats in 2018. Dit bedrag was al eerder gereserveerd voor deze gebiedsvisie.”

3. In de toelichting op het overzicht staat: "(+ is een voordeel, - is een nadeel)". Dit betekent dat de 
begroting 6,6 mln nadelig was en dat de werkelijkheid 8,9 mln nadelig is uitgepakt. Met andere 
woorden, ten opzichte van de begroting is de werkelijkheid 2,3 mln nadeliger. Echter, deze 2,3 mln 
staat als positief getal weergeven en zou dus een voordeel moeten weergeven. Klopt het overzicht 

  Bron: Prognosebrief jaarrekening 2017 brief van het college

Antwoord:
Het overzicht klopt. Inderdaad worden resultaten in de jaarrekening weergegeven met een ‘+’ (is 

een voordeel) of een ‘-‘ ( is een nadeel). Resultaten worden daarbij gedefinieerd als het verschil 

tussen de baten en de lasten. In de jaarrekeningen wordt echter niet alleen verslag gedaan van 

die resultaten maar ook van baten en lasten zelf. Daarbij worden de baten consequent aangeduid 

met een ‘-‘ en de lasten met een ‘+’. In de kolom begroting en de kolom werkelijk zien we per 

programma dus de netto lasten of de netto baten. Het totaal van de begroting is negatief; hetgeen 

wil zeggen dat de geraamde baten hoger zijn dan de geraamde lasten. In de begroting wordt het 

bedrag van € 6.601.000 toegevoegd aan de reserves. In werkelijkheid valt die toevoeging aan de 

reserves € 1.108.000 hoger uit en komt op € 7.709.000. Als we deze toevoeging aan de reserves in 

mindering brengen op het werkelijk saldo van de baten en lasten van € 8.898.000 blijft het 

resultaat van € 1.188.000 over.

4. Er wordt een meevaller van € 424.000 gemeld op het onderhoud van de openbare ruimte. Wat is 

de achtergrond en (hoofd)oorzaak van deze meevaller?
Antwoord:
Voor de bepaling van deze ‘meevaller’ wordt het resultaat op het budget voor dagelijks 

onderhoud van de openbare ruimte in kaart gebracht. De besteding van deze budgetten blijft 

achter bij de verwachtingen. De grootste resultaten betreffen een voordeel op wegen van € 

180.000 o.a. door het opschuiven van de onderhoudswerkzaamheden voor de Vossiuslaan. 

Verder ontstaan voordelen op de extra kosten van baggeren van sloten € 160.000 en op de extra 

onderhoudskosten  watergangen van € 50.000. Deze budgetten zijn in de 2e bestuursrapportage 

2017 beschikbaar gekomen maar de besteding is niet meer binnen 2017 gerealiseerd.  
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5. Er wordt een tegenvaller van € 167.000 gemeld voor informatiemanagement kosten. Wat is de 

achtergrond en (hoofd)oorzaak van deze tegenvaller? 
Antwoord:
De kosten voor informatiemanagement nemen verder toe. De toename van de uitgaven voor ICT 

is voor ca. € 60.000 structureel. Voor de bijstelling van dit budget zal bij de 1e bestuursrapportage 

2018 een voorstel worden gedaan.  Verder is in 2017 een bijdrage aan het project “Verbetering 

regionale I-samenwerking” ( VRIS) gedaan van € 62.000 en zijn extra uitgaven gedaan voor de 

aanschaf en upgrade van software voor vastgoed en burgerzaken.
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