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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juni 2020 

     

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2020  Aan de raad.  

 

 

*Z02C0B139F1* 
Beslispunten 

1. gelet op de 1e Bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging voor het jaar 2020 vast te stellen;  
2. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 995.109; 
3. kredieten af te voeren voor een bedrag van € 712.484: 

 

1 SAMENVATTING 

Inleiding 
De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert door middel van 
bestuursrapportages over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van 
het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op relevante afwijkingen op 
doelen, activiteiten en budget. Het verwachte jaarresultaat voor 2020 is € 42.181 nadelig.  
 
Voorgeschiedenis 
Zoals gebruikelijk wordt gerapporteerd op de relevante afwijkingen op doelen, activiteiten en 
budget. In de bestuursrapportage wordt ook ingegaan op de afwijkingen met betrekking tot de  
personele lasten en investeringskredieten.  
 

2 Beoogd effect 

Door middel van de begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo 2020 bijgesteld. De 
toelichting op de diverse begrotingsmutaties staat in de rapportage toegelicht per programma 
onder ‘Wat mag het kosten’. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder ‘Financieel overzicht 
totaal’. 
 

3 Kosten, baten en dekking 
De begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2020 als volgt vast te stellen door de raad; 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 38.962 0 -7.041 0 -6.995 0 -820 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 235.134 -37.875 -362 0 -168 0 20.813 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 10.493 -22.000 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 35.341 4.000 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 359.330 -219.847 153.268 0 166.199 0 138.783 0

Saldo van baten en lasten 679.260      -275.722     145.865      -             159.036      -             158.776      -             

Mutatie reserves -31.000 -330.357 -70.000 -44.865 -112.490 -15.546 -96.320 -31.456

2020 2021 2022 2023

Resultaat 42.181 31.000 31.000 31.000

nadeel nadeel nadeel nadeel  
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4 Beschikbaar stellen kredieten 

De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage opnieuw beoordeeld. De resultaten 
van die beoordeling zijn opgenomen bij het onderdeel "Kapitaallasten en investeringskredieten" 
met het voorstel aanvullend kredieten beschikbaar te stellen resp. een aantal kredieten te 
verlagen en/of in te trekken.  
 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1e bestuursrapportage 2020      Z/20/102040/200809 
 
 
 


