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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 februari 2019 

Onderwerp: Budgetoverheveling van 2018 naar 2019  Aan de raad.  

 

    

*Z01DC942B80* 
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 2018 naar 2019 voor: 

a- Onderzoek samenwerking Leidse Regio € 30.000 

b- Duurzaamheidssubsidie Brittenstein € 62.900  

c- Ontwikkeling Serviceplein  € 66.535 

d- Advies monumenten € 15.000 

e- Vernieuwing en onderhoud Ndb-masten € 50.000 

f- Uitvoering onderzoek damwanden € 39.914 

g- Re-integratie jongeren en statushouders € 60.000 

    2.    de voorziening frictiekosten organisatievernieuwing in te stellen; 
    3.    bijgaande begrotingswijziging inzake de budgetoverheveling vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt verwacht in juli 2019. 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 
2019. De niet uitgegeven budgetten worden voor een bedrag van € €324.349 overgeheveld naar 
2019. Dit bedrag komt voor € 264.349 ten laste van de algemene reserve (resultaat 2018) en voor 
€ 60.000 ten laste van de reserve sociaal domein. 
 

2 Beoogd effect 

De budgetten voor de uitvoering in 2019 beschikbaar stellen en de voorziening voor frictiekosten 
organisatievernieuwing in te stellen. 
 

3 Argumenten 

a) In het coalitieakkoord 2018-2023 is besloten tot een onderzoek naar de lichte 
samenwerkingsvorm in de Leidse regio. Hoewel in 2018 een aanvang met dit onderzoek is 
gemaakt, loopt de uitvoering door in 2019. Het budget is in 2018 niet aangesproken en wordt 
om die reden overgeheveld naar 2019. 

b) In de 2e Bestuursrapportage 2018 is vanuit grondverkopen Brittenstein incidenteel budget 
geraamd van € 62.900 voor het verstrekken van een duurzaamheidssubsidie aan Rijnhart 
Wonen. Eind 2018 was het project echter nog niet zodanig gevorderd dat kon worden 
overgegaan tot het verstrekken van deze subsidie. Dit zal vermoedelijk plaatsvinden in 2019, 
daarom is het overhevelen van dit budget noodzakelijk. 
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c) Ontwikkeling Serviceplein € 66.535: Het budget 2018 voor  de ontwikkeling van het 
Serviceplein is niet aangesproken. Het budget zal in 2019 besteed worden aan een training 
Hostmanship voor alle medewerkers van het Serviceplein. Deze training zal verzorgd worden 
voor 3 gemeenten: Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest. De meervoudig onderhandse 
inkoopprocedure is in volle gang. In februari 2019 zijn de presentaties van 3 partijen en voor 
mei 2019 staan de trainingen gepland. De training wordt daarna verder uitgerold binnen de 
organisatie (in het kader van het verbeteren van de dienstverlening). 

d) Het budget van 2018 is niet volledig benut en wordt voor € 15.000 overgeheveld voor 
onderzoek en ten behoeve van de opstelling van 25 monumentbeschrijvingen. 

e) De voorgenomen uitvoering van de vernieuwing van de borden alsook aanbrengen van andere 
vormen van verlichting (energie zuiniger) bij de Ndb masten (ook bekend als de ANWB masten) 
is in 2018 niet gerealiseerd. De uitvoering schuift door naar 2019. 

f)    In de tweede bestuursrapportage 2018 is een budget voor onderzoek naar de damwanden 
langs de boogwoningen Zijlstroom beschikbaar gesteld.  Het onderzoek is jaar overstijgend en 

loopt nog door in 2019. Het restantbudget van € 39.914 wordt om die reden overgeheveld. 

g) De kostenafwikkeling van Project JA en JAS heeft wegens omstandigheden vertraging 
opgelopen en komt daardoor ten laste van het re-integratiebudget van 2019. Dit budget is 
echter ontoereikend, omdat deze kosten niet in 2019 zijn voorzien. Door overheveling van het 
niet bestede budget voor de uitvoering van Project JA en JAS 2018 wordt dit gerepareerd. 
Aangezien het resultaat 2018 op dit project is verrekend met de reserve sociaal domein komt 
de beschikbaarstelling van dit budget in 2019 weer ten laste van de reserve sociaal domein. 
 

In aanvulling op de budgetoverheveling stellen wij u voor om de voorziening frictiekosten 
organisatievernieuwing in te stellen. In de afgelopen jaren is de gemeentelijke organisatie 
aangepast op de eisen voor de komende jaren. Die aanpassing van de organisatie brengt mogelijke 
kosten met zich mee waarvoor ons college, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) gehouden is in de jaarrekening 2018 een voorziening te treffen. Het instellen van een 
voorziening is op basis van de financiële verordening 2018 echter voorbehouden aan de raad. Om 
die reden stellen wij voor om deze voorziening in te stellen met de volgende kaders: 

I. Soort voorziening:   Voorziening met een verplichting 
II. Looptijd:      Tot en met 2027 

III. Gewenste omvang:  Afstemmen op de maximale verplichting 
IV. Voeding:      Toevoeging in 2018 is gelijk aan de gewenste omvang 
V. Besteding:     De werkelijke lasten komen t.l.v. de voorziening  

 
4 Financiën 

De voorlopige jaarrekening 2018 sluit voorlopig met een positief resultaat. Voorgesteld wordt om 
vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening over te gaan tot budgetoverheveling naar 
2019 van budgetten waarvan de activiteiten worden doorgeschoven naar 2019. De 
begrotingswijziging is als volgt: 



Pagina 3 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/075103/143415    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 60.000 0 0 0 0 0 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 167.814 0 0 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 30.000 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 324.349   -          -          -          -          -          -          -          

Mutatie reserves 0 -324.349 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022

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 

 

 
 
Bijlagen:  

Prognosebrief jaarrekening 2018       Z/19/075103/143418 
 Raadsbesluit budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Z/19/075103/143416 
 


