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Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgesteld 
een  voorziening  in  te  stellen  voor  frictiekosten  bij  organisatievernieuwing.   De 
voeding van de voorziening zal in 2018 gelijk worden aan de gewenste omvang en 
een  looptijd  hebben  tot  2027.  De  uitleg  hierover  in  het  raadsvoorstel  is  zeer 
beperkt. Daarom de volgende vragen:

1.   Voor  welke  frictiekosten  bij  organisatievernieuwing  is  deze  voorziening 
bedoeld?

Antwoord:
De voorziening frictiekosten organisatievernieuwing wordt gevormd voor kosten van boven formatief 
personeel voor de komende jaren.

2. Welke van de vijf genoemde kaders zijn bij de instelling van deze voorziening 
verplicht  vanwege  het  BBV  en  voor  welke  kaders  heeft Leiderdorp  zelf  een  
specifieke keuze gemaakt?

Antwoord:
De vijf genoemde kaders bij de instelling van een voorziening volgen uit artikel 11 van de Financiële 
Verordening 2018 die door uw raad is vastgesteld. Dit zijn nadere regels die Leiderdorp zelf heeft 
bepaald.
Het Besluit Begroting en Verantwoording gaat uit van het stelsel van baten en lasten waarbij het 
voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat lasten worden genomen zodra zij bekend 
zijn en dat baten worden genomen als zij gerealiseerd zijn. Ter uitwerking daarvan is in artikel 44 van het 
BBV voorgeschreven dat dat voorzieningen o.a.. worden gevormd wegens:

a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten;

b) op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

c) kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;



3.  De  voeding  in  2018  zal  “gelijk  aan  de  gewenste  omvang”  worden.   Is  het 
mogelijk,  gezien  het  feit  dat  het  nu  Maart  2019  is,  om  een  kwantitatieve 
aanduiding van de voeding in 2018 te geven?

Antwoord:
De voeding van de voorziening is € 620.668. Dit is het maximale bedrag dat voor rekening van de 
gemeente blijft.  


