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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 november 2020 

     

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2020  Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z0316EFAD86* 
Beslispunten 

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2020 en 2021 vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit; 
3. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 196.950 

 

 
1 Inleiding 

a  In het kort 
Conform de BBV worden wijzigingen op de begroting 2020 en 2021 aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling. Dit is de laatste mogelijkheid om de begroting 2020 aan te passen.  
 
b  Voorgeschiedenis 
De primitieve begroting 2020 is in november 2019 vastgesteld en tussentijds op onderdelen 
gewijzigd. 
 
c Samenhang beleidsvelden 
Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting. 
 

2 Beoogd effect 

De laatste begrotingswijziging, waarmee het begrotingsjaar 2020 in financiële zin wordt afgesloten, 
heeft betrekking op wijzigingen voor 2020 en 2021 en de meerjarenraming.  
- Daarbij ligt de nadruk van de wijziging op financieel technische aanpassingen die voor de 
jaarafsluiting 2020 noodzakelijk zijn, waaronder enkele neutrale afwijkingen tussen begroting en 
realisatie op budgetten binnen de begrotingsprogramma’s.  
- Verder wordt de laatste begrotingswijziging dit keer ook benut om een aantal budgetten over te 
hevelen naar 2021 omdat de activiteiten, mede door corona, doorschuiven naar het volgende jaar. 
Met dit voorstel elimineren we dergelijke 'overschotten' op voorhand uit het resultaat voor 2020 
en zijn de over gehevelde budgetten direct bij de start van het nieuwe begrotingsjaar beschikbaar 
voor uitvoering van de genoemde activiteiten.  
- De decemberwijziging richt zich in principe niet op het aanscherpen van de prognose voor 2020 
maar omdat we ook enkele correcties meenemen brengt dit voorstel wel wijziging in het geraamde 
begrotingssaldo 2020 en de meerjarenraming. 
- Tenslotte nemen we een voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet 2020 
en 2021 mee als bevestiging van een eerder door de raad genomen besluit. 
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3 Neutrale wijzigingen 

o In de cao is afgesproken dat alle gemeenten een vast bedrag per medewerker betalen aan 
de vakbonden. De FNV incasseert en verdeelt het bedrag van ca € 3.100 tussen de 
vakbonden. Dit bedrag is in 2019 meegenomen in de ontwikkeling loonkosten voor de 
begroting 2020 maar niet apart als bijdrage in de begroting opgenomen.  

o Zowel binnen de algemene dekkingsmiddelen als in het onderdeel ‘overhead’ worden 
enkele budgetten bijgesteld. Zo worden o.a. de advieskosten voor belastingen en de 
kosten voor de invordering oude jaren opgevoerd. Daartegenover staat een verhoging van 
de OZB opbrengsten, een meevaller BTW suppleties 2018 en 2019 en wordt de post 
onvoorzien afgevoerd.  Verder verwerken we een bijstelling van de bijdrage aan Holland 
Rijnland die weer wordt gecompenseerd door een afrekening over 2019 van HR. 

o Op basis van het hogere definitieve BUIG-budget 2020 van € 106.463 en het lagere 
voorlopige BUIG-budget 2021 van € 170.945, worden zowel het inkomstenbudget als het 
uitgavenbudget voor algemene bijstand voor zowel 2020 als 2021 bijgesteld. 

o De opdracht aan Incluzio Leiderdorp is uitgebreid met de begeleiding van statushouders bij 
huisvesting in onze gemeente en het bieden van informatie en advies aan statushouders. 
De werkzaamheden werden voorheen door Vluchtelingenwerk uitgevoerd, maar zijn 
inmiddels overgedragen aan Incluzio Leiderdorp. Voor financiering van de uitvoering van 
deze werkzaamheden door Incluzio Leiderdorp wordt het bijbehorende budget van € 
15.000 overgeheveld. 

o Op basis van de laatste prognose van de SVB stellen we de PGB budgetten voor de Jeugd 
bij. De verhoging is € 182.725 en gaat ten laste van de reserve sociaal domein. De WMO 
Begeleiding is reeds aangepast bij de 2e Bestuursrapportage. De WMO Huishoudelijke hulp 
loopt conform begroting. 

o Op basis van de prognose van oktober 2020 van de TWO Jeugd de stellen we de begroting 
structureel bij met een bedrag van € 32.162 in 2020 en € 127.382 in 2021 en verder. De 
extra lasten worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Op die manier volgen we de 
ontwikkelingen op de voet houden aansluiting met de tussentijdse prognoses. 

o De kosten voor gemeenschappelijke regeling die we jaarlijks betalen aan de BSGR verdelen 
naar de juiste categorie aan heffingen. In de onderverdeling met ingang van 2021 worden 
de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wat zwaarder belast t.g.v. de OZB. 

o De verkoop van de Karolusgulden is notarieel afgewikkeld en de opbrengst van € 668.000 
is ontvangen. In de begroting ramen wij die opbrengst nu met aan de lastenkant de 
bijdrage aan de activa om de boekwaarde op nul te brengen.   
 

4 Budgetoverheveling 

 In het steunpakket compensatie corona 2020 zit ook een bedrag voor de extra kosten om 
de verkiezingen coronaproof te maken. Aangezien deze kosten pas in 2021 hun beslag 
zullen krijgen, wordt het budget van € 27.745 overgeheveld naar 2021 zodat het 
beschikbaar is voor de verkiezingen van maart. 

 Om op een goede manier uitvoering te kunnen blijven geven aan handhaving van de 
leefbaarheid in deze tijd, waaronder óók de coronaregels en geldende noodwetgeving en 
ondertussen toezicht te blijven houden op veiligheid, is uitbreiden van handhaving/boa 
capaciteit per direct noodzakelijk. De kosten 2020 kunnen uit de lopende begroting 
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worden gedekt. Voor de dekking van de kosten 2021 wordt het beschikbare budget uit het 
corona steunpakket voor toezicht en handhaving van € 71.954 overgeheveld naar 2021. 

 De uitwerking van het economisch beleidsplan is gestart in 2020 en zal afgerond worden 
2021. Het geraamde budget wordt voor een deel nl. € 25.000 overgeheveld naar 2021. 

 In het steunpakket compensatie corona 2020 zit een bedrag voor vrijwilligersorganisaties 
en buurthuis van in totaal € 33.925. De aanwending van deze middelen is voorzien in 2021 
en worden nu overgeheveld naar 2021. 

 In de 2e Bestuursrapportage is besloten tot het opstellen van een beknopte hoogbouwvisie 
voor Leiderdorp. Deze kan niet meer in 2020 worden afgerond omdat het project is 
vertraagd. Dit komt mede omdat de gesprekken hierover met de raad en het 
participatietraject met inwoners door de tweede lockdown van de Coronacrisis zijn 
vertraagd. Het budget van € 25.000 wordt overgeheveld naar 2021. 

 Voor de nieuwe vorm van afvalinzameling stond de uitrol van een communicatieplan en de 
projectuitvoering gepland  in 2020. Deze activiteiten vinden nu plaats in 2021 waarvoor de 
bijbehorende budgetten van € 20.000 resp. € 15.000 worden overgeheveld.  

 De inspectie van de duikers zou in 2020 plaatsvinden maar moet vanwege beperkte 
capaciteit worden doorgeschoven naar 2021. Het eenmalig budget  van € 50.000 voor die 
inspectie moet van 2020 naar 2021 meegenomen worden.  

 De Omgevingsdienst Midden Holland controleert ieder jaar de veiligheid van de 
Vadedoplas. In 2020 werd geconstateerd dat in het onderwatertalud gevaarlijke plekken 
waren en is er ook een tweede drijflijn geadviseerd. Door de Raad is er geld beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering. De onderwatervoorzieningen zijn in 2020 uitgevoerd maar de 
aanleg van de tweede drijflijn zal in 2021 plaatsvinden. Daarvoor wordt het budget van € 
17.700 doorgeschoven naar volgend jaar. 

 Het aanvullend onderzoek naar natuurvriendelijke oevers zal nog plaatsvinden in het begin 
van 2021. De middelen van € 25.000 zijn beschikbaar gesteld bij de 1e rapportage 2020 ter 
uitvoering van motie “M 19/43 natuurlijk oevers” en worden overgeheveld naar 2021. 

 Het opstellen van de meerjaren vervangingsplannen voor de beheerelementen in de 
openbare ruimte is aanvankelijk gepland in 2020 maar loopt vanwege beperkte capaciteit 
wat uit en gaat nog door in 2021. Het restant in het aangewende projectbudget (voor 
advieskosten) van € 13.000 is in 2021 nodig om tot afronding te komen. 

 De eigenaar van bomen heeft de wettelijk plicht om deze bomen te onderhouden en te 
inspecteren. De zorgplicht voor die boomveiligheidscontrole wordt ingevuld door gebruik 
te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Visuele beoordeling op 
biologische en mechanische symptomen die duiden op gebreken wordt vanwege beperkte 
capaciteit in 2021 uitgevoerd in plaats van 2020. De beschikbare middelen van € 30.000 
worden overgeheveld. 

 In 2020 is er een waterdieptemeting uitgevoerd waarmee een meerjarig 
baggeronderhoudsplan is opgesteld. In eind 2020 – begin 2021 wordt het laatste perceel 
(1B) uit het lopende baggercontract uitgevoerd. Na het uitvoeren van die 
baggerwerkzaamheden zal het onderzoeksbureau het meerjarig baggeronderhoudsplan 
aanvullen met de gegevens voor dat perceel. Het resterende budget van € 6.880, dat 
beschikbaar is gesteld voor de waterdieptemeting en het opstellen van het meerjarig 
baggeronderhoudsplan, moet dus meegenomen worden naar 2021 om het meerjarig 
onderhoudsbaggerplan met deze aanvulling af te kunnen ronden. 

 Als gevolg van waterdemping bij Zijldijk dient voor het perceel een nieuw 
bestemmingsplan te worden voorbereid om het bedrijf te voorzien van de juiste 
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bestemming. De gemeente heeft van de desbetreffende partij in 2019 hiervoor wel de 
uitvoeringskosten van het bedrijf ontvangen maar zowel in 2019 als 2020 niet de 
benodigde informatie ontvangen. Daarnaast ontbrak ambtelijke capaciteit. De 
werkzaamheden en het budget  van € 8.000 worden daarom doorgeschoven naar 2021. 

De over te hevelen budgetten worden in 2020 voor € 334.204 toegevoegd aan de algemene 
reserve en voor € 35.000 aan de reserve egalisatie reiniging. In 2021 worden dezelfde bedragen 
weer aan deze reserves onttrokken.  
 

5 Correcties 

 In de opdrachtbevestiging voor de controle 2020 is overeenstemming bereikt over de prijs. 
De controlekosten 2020 werden gelet op het moment van uitvoering door de accountant 
tot op heden voor 50% in het lopende jaar en voor 50% in het volgende jaar verantwoord. 
In overleg met de voorzitter van de auditcommissie nemen we met ingang van 2020 de 
controlekosten voor de jaarrekening 2020 volledig in boekjaar 2020. Als gevolg van die 
systeemwijziging ontstaat éénmalig een extra last van € 37.000 in het lopende jaar. Dat 
nadeel wordt voor ruim € 9.000 gecompenseerd door een bijdrage van Oegstgeest in de 
meerkosten voor de controle jaarrekening 2019. 

 De opbrengst bouwleges zijn in de 2e bestuursrapportage 2020 met € 150.000 naar 
beneden bijgesteld. Mee- en tegenvallers op deze leges worden verrekend met de  
egalisatiereserve omgevingsvergunning. De onttrekking uit deze reserve was in de 2e 
bestuursrapportage niet meegenomen en wordt nu alsnog doorgevoerd. 

 In dit raadsvoorstel wordt een investeringskrediet gevraagd van € 196.950 (zie hieronder 
punt 6). In deze wijziging zijn de structurele kapitaallasten meegenomen van zowel het 
beschikbaar te stellen krediet als voor de investeringsvoornemens in de jaarschijven van € 
98.475 vanaf 2022 in overeenstemming met het iWKP. Die kapitaallasten bedragen in 2022 
€ 17.044 en in 2023 € 25.482. Aansluitend is de vrijval uit de voorziening rioleringen van € 
22.415 in 2022 en € 53.321 in 2023 weer op het berekende niveau van het iWKP gebracht 
waarmee de kapitaallasten worden gedekt. 

 
6 Investeringskredieten 

In het raadsbesluit van 4 maart 2019 inzake het iWKP is o.a. door de gemeenteraad besloten om 
"een structureel jaarlijks krediet van € 98.475 beschikbaar te stellen en dit toe te voegen aan 
volume krediet 'vervangingen gemalen’ met ingang van 1 januari 2019". Het krediet 2019 is op 
grond van het bedoelde raadsbesluit beschikbaar gesteld. De jaarschijven 2020 en 2021 zijn echter 
niet meegenomen in het IP bij de begroting. Wij stellen u voor de formele beschikbaarstelling van 
deze twee jaarschijven voor een totaal krediet van € 196.950 nu te effectueren. Het krediet wordt 
naar levensduur gesplitst, te weten € 104.000 (10 jaar), € 80.000 (15 jaar) en € 12.950 (40 jaar). In 
bovenstaande correcties zijn de structurele kapitaallasten meegenomen.   
 

7 Kanttekeningen 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2020. De uitkomst van de 
jaarrekening 2020 staat vanzelfsprekend nog niet vast. Bij het afronden van het boekjaar en het 
opstellen van de jaarrekening zullen zich zeker nog wijzigingen (voordelig of nadelig) voordoen in 
het saldo van 2020. Pas na de controle van de jaarrekening door de accountant is er sprake van 
een definitief jaarrekeningresultaat. 
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8 Kosten, baten en dekking 
 

De begrotingswijziging voor het jaar 2020 en2021 als volgt vast te stellen: 
   

Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 1.002.994 -774.463 -9.638 170.945 127.382 0 127.382 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -275.983 -11.000 417.043 -11.000 98.806 -33.415 107.246 -64.321

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 30.465 -25.459 2.514 0 2.514 0 2.514 0

Algemene Dekkingsmiddelen 26.815 -98.000 -71.185 0 -71.185 0 -71.185 0

Overhead, VPB en onvoorzien 1.248 0 -2.093 0 -2.093 0 -2.093 0

Saldo van baten en lasten 785.539    -908.922   336.641    159.945    155.424    -33.415     163.864    -64.321     

Mutatie reserves 369.204 -364.887 0 -496.586 0 -127.382 0 -127.382

2020 2021 2022 2023

Resultaat -119.066 0 -5.373 -27.839 

voordeel neutraal voordeel voordeel  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
Raadsbesluit laatste begrotingswijziging 2020  Z/20/111603/221251 


