
Pagina 1 van 2 Versie 1 
Registratienr.: 2009i00464   Agendapunt 7 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09083 

Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 8-06-2009 

Onderwerp:  Voorjaarsnota 2009  Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Kennisnemen van de Voorjaarsnota 2009  
2. Bijbehorende begrotingswijziging 5 vast te stellen 

 

 

 

1 Inleiding 
Jaarlijks wordt over de eerste vier maanden de voorjaarsnota gemaakt. In deze nota worden de 
afwijkingen op de programmabegroting gerapporteerd, zowel financieel als beleidsmatig. Het 
verwachte resultaat voor de jaren 2009 tot en met 2012 wordt bijgewerkt door middel van 
begrotingswijziging 5. 

 
Na begrotingswijziging 4 was het verwacht negatief resultaat over 2009 € 147.000.  
De mutatie van de voorjaarsnota kent een nadelig resultaat van € 1.072.000. Na verwerking van de 
voorjaarsnota bedraagt het saldo over 2009 daarmee € 1.219.000 nadelig.  
 
De mutatie van de voorjaarsnota voor het jaar 2010 is € 673.000 nadelig. Voor de 2011 is dit nadeel 
€ 1.078.000, in 2012 € 1.621.000. 
Hiermee komt het voorlopige saldo voor 2010 op een tekort van € 1.323.000. Voor 2011 is dit € 
2.354.000 nadelig en 2012 € 1.857.000 nadelig.  
 

De grootste wijzigingen betreffen: 
• Verwerking van de meicirculaire 2009 van het ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties. Hierin is ook het door de VNG met het Rijk afgesloten bestuursakkoord 
verwerkt. Met name voor de jaren 2010  en verder levert de algemene uitkering een groot nadeel 
op ten opzichte van de septembercirculaire 2008 die als basis voor de begroting is gebruikt.  
Het nadelige saldo voor 2009 is € 432.000.  

• Voor 2009 werd een eenmalige aanvullende dividenduitkering van de Bank Nederlandse 
Gemeenten verwacht. Als gevolg van de economische recessie wordt deze naar verwachting 
niet uitgekeerd omdat niet aan de gestelde eisen voor uitkering wordt voldaan. 
Het nadelige saldo voor 2009 is € 350.000.  

• Terugontvangst van IZA. Het algemeen bestuur van IZA Nederland heeft - na overleg met het 
College van Arbeidszaken van de VNG - besloten het resterende vermogen van IZA Nederland 
uit te keren.  
Het voordelige saldo voor 2009 is € 125.000.  

• Regionalisering Brandweer met ingang van 2010 € 221.580 nadelig 
 

2 Beoogd effect 
Rapporteren over afwijkingen op de programmabegroting 2009. 
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Bijstellen van het beoogd resultaat over de jaren 2009 t/m 2012. 
 
 

3 Argumenten 
1.1 De voorjaarsnota is een verplicht onderdeel van de planning & control-cyclus van de gemeente 
Leiderdorp.  

1.2 Het bijstellen van de begroting dient d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad te worden 
voorgelegd. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Milieu 
n.v.t. 
 
 

6 Kosten, baten en dekking 
Zie bijlage voorjaarsnota 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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