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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 15 november 2011 

Onderwerp:  RVS Begrotingswijziging 9 en 

10 boekjaar 2011 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van begrotingswijziging 9, boekjaar 2011 

2. Vaststellen van begrotingswijziging 10, boekjaar 2011 

3. Instemmen met het verhogen van krediet IE0328 Sneeuwploeg 2011 van € 5.445 naar 

€ 7.710 

4. Instemmen met het verlagen van krediet IE0695 Gladheidsbestrijding van € 13.000 naar 

€ 10.350 

5. Instemmen met het verhogen van krediet IE0406 Vastgoedsysteem Software van € 

120.305 naar € 122.000 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op de begin november 2010 vastgestelde meerjarenbegroting worden een aantal 

wijzigingen gedaan. 

Deze wijzigingen leiden ertoe dat de begroting is bijgesteld naar de laatste inzichten van het 

college. De separate posten staan toegelicht in de bijlagen. Enkele posten worden extra 

toegelicht onder het kopje argumenten. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Dit betreft de 9e en 10e begrotingswijziging voor  2011. De meerjarenbegroting is 

op 5 november 2010 sluitend vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Verschillende beleidsvelden worden geraakt door deze begrotingswijziging. 
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2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijziging wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden.  

 

3 Argumenten 

1.1 Begrotingswijziging 9, hieronder worden enkele grote mutaties nader toegelicht, het 
nummer verwijst naar het nummer van de toelichting.  

 

2. Grond Boterhuispolder  
In de kadernota 2012-2015 is aangegeven dat het raadzaam is om de boekwaarde van de 

grond in de boterhuispolder af te waarderen. Bij de tot stand koming van de begroting 

2012-2015 is de kadernota als uitgangspunt gehanteerd. Het afwaarderen van de grond in 

de boterhuispolder dient echter in 2011 plaats te vinden.  

Het BBV schrijft namelijk voor dat op het moment dat wordt gesteld dat de boekwaarde op 

gronden te hoog zijn deze direct moeten worden afgewaardeerd. Dit uitstellen tot 2012 

levert problemen op met de rechtmatigheid. Vandaar dat deze afboeking nu wordt 

voorgesteld. Uiteraard is in de berekening van het weerstandsvermogen in de begroting 

2012-2015 al rekening gehouden met deze afboeking.  

 

10 Resultaatbestemming 2012 
Voor diverse posten wordt resultaatbestemming aangevraagd. Dit betekent dat wordt 

verzocht overgebleven budgetten uit 2011 mee te nemen naar 2012. Dit vooruitlopend op 

de besluitvorming van de jaarrekening 2011. Door hier nu mee in te stemmen is er voor het 

college zekerheid dat deze bedragen behouden blijven voor 2012, deze aanvragen kunnen 

ook bij de besluitvorming van de jaarrekening worden besloten, echter besluitvorming 

hierover vindt pas in juli 2012 plaats. De specifieke posten staan nader toegelicht in de 

begrotingswijziging. 

 

11. Afboeken taakstellingen.  
Uiteraard moeten alle taakstellingen 2011 eind van het jaar zijn ingelost. Een heel aantal is 

met een directe tegenboeking weggeboekt. Er zijn echter een aantal taakstellingen die niet 

één op één te relateren zijn aan een voordeel. Ook deze taakstellingen moeten worden 

afgeboekt. Dit is nu door middel van post 11 voorgesteld. De belangrijkste taakstelling in 

deze mutatie betreft uiteraard de algemene taakstelling van € 500.000. Vanaf 2012 is deze 

taakstelling niet langer in de begroting opgenomen. Vanaf 2012 is deze conform de 

kadernota verdeeld in € 300.000 op personeel en € 200.000 op materieel. 
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13. WMO 
Opnieuw wordt er een overschot verwacht op de WMO budgetten. Deze overschotten 

worden normaliter in de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs gestort. Ook nu wordt 

dit gedaan. Echter de reserve WMO heeft hiermee haar plafond bereikt. Het meerdere 

boven het plafond van € 1.500.000 valt nu vrij. 

 

18. Bouwleges 
Op de ontvangen bouwleges wordt een tekort verwacht. Dit tekort kan niet gedekt worden 

uit de daarvoor bestemde reserve omgevingsvergunning omdat deze reserve sedert enige 

tijd leeg is. Nu wordt het verwachte verlies genomen. 

 
29 WWB-participatiebudget 
Verantwoording over de uitgaven van het participatiebudget vinden jaarlijks via de 

jaarrekening van de gemeente plaats. Deze verantwoording staat in de SISA bijlage. SISA 

staat voor Single Information Single Audit. 

 

Op de SISA bijlage van de jaarrekening 2008 is aangegeven dat nog niet van alle uitgaven 

de rechtmatigheid kan worden vastgesteld. Het gaat hier om een bedrag van € 295.000. 

Dat de rechtmatigheid niet altijd direct bij de jaarrekening kan worden vastgesteld komt 

vaker voor. Het gaat in dit geval om een voorschot betaling aan het WerkCenter B.V. 

 

Bij de jaarrekening 2009 is vervolgens in de SISA bijlage aangegeven dat de 

rechtmatigheid van de € 295.000 alsnog is aangetoond. Waarmee de uitgaven rechtmatig 

zijn geworden. 

 

De SISA bijlage moet jaarlijks aan het CBS worden ingezonden voor 15 juli. Ook bij de 

jaarrekening 2008 en 2009 is dit gedaan. Aan het CBS moeten bestanden in een verplicht 

format worden ingestuurd. Het gaat hierbij onder andere om de door de raad vastgestelde 

jaarrekening (pdf) en een kopie van de SISA bijlage (in Excel). 

 

Bij de indiening van deze stukken in juli 2010 (jaarrekening 2009) is een fout gemaakt. Alle 

stukken zijn toegezonden, echter de Excel bijlage en het PDF bestand waren niet geheel 
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gelijk. De hiervoor genoemde post is in de Excel bijlage op een verkeerde regel beland, 

waardoor we abusievelijk aangeven dat de rechtmatigheid niet zou zijn vastgesteld. 

 

Ten behoeve van de jaarlijkse afrekening met de gemeenten ontvangt het ministerie de 

SISA stukken van het CBS. Het CBS gebruikt hiervoor de (voor Leiderdorp foute) Excel 

bijlage. Het ministerie heeft aan de hand van deze stukken een beschikking gestuurd 

inzake het participatiebudget, waarin staat dat de gemeente de niet rechtmatig bestede 

middelen moet terug betalen.  

 

Inmiddels zijn de gelden geïncasseerd van de bankrekening van de gemeente Leiderdorp. 

Deze specifieke bankrekening wordt beheerd door de Sociale Dienst Leiden. Op het 

moment van inning is diverse malen contact geweest met het ministerie over deze post. 

Helaas heeft dit tot nu toe niet tot een correctie geleid. Uiteraard stellen wij alles in het 

werk om deze rechtmatig uitgegeven middelen alsnog vergoed te krijgen door het 

ministerie. Omdat het risico aanwezig is dat de middelen niet worden vergoed nemen wij 

nu het verlies. Dit betekent absoluut niet dat de inspanningen om de gelden vergoed te 

krijgen hierdoor minder worden. 

 

2.1 Begrotingswijziging 10,  
Op verzoek van de raadswerkgroep financiën wordt de begrotingswijziging inzake de uren 

in een aparte begrotingswijziging aangeboden. Ook administratief is het eenvoudiger om 

hiervoor een aparte wijziging aan te houden. Deze wijziging betreft alle programma’s. 

 

3.1/4.1/5.1 Kredietfaciliteiten bijstellen 
Bij de controle op de begrotingsrechtmatigheid door de accountant wordt ook gekeken 

naar eventuele overschrijdingen op kredieten. Om deze fouten te voorkomen wordt 

voorgesteld om twee kredietfaciliteiten licht te verhogen. Eén bijbehorende faciliteit kan 

naar beneden worden bijgesteld. De uit deze minimale verhogingen voortvloeiende 

verhoging van de kapitaallasten zullen binnen de betreffende programma’s worden 

opgevangen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
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5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Met begrotingswijziging 9 wordt het verwachte resultaat gewijzigd van € 103.854 nadelig 

naar € 329.351 nadelig. 

Met begrotingswijziging 10 wordt het verwachte resultaat gewijzigd van € 329.351 nadelig 

naar € 238.149 nadelig. 

 

8 Evaluatie 

Binnen de raadswerkgroep financiën worden alle p&c-producten besproken 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  begrotingswijziging 9 en 10 


