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 2011 VOORSTELLEN    

 

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 24-05-2011 

Onderwerp:  Kadernota 2012-2015  Aan de raad.  

 

 

 

Vraag aan de raad 

1. Graag ontvangt het college uw kaders, wensen en bedenkingen ten aanzien van 
bijgaande kadernota 2012-2015 zodat het college deze kan meenemen bij het 
opstellen van de begroting 2012-2015  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Binnen de planning & control cyclus neemt de financiële kadernota een belangrijke 

plaats in. Bij de behandeling van de financiële kadernota wordt aan de 

gemeenteraad verzocht de kaders voor het opstellen van de begroting 2012-2015 

aan te geven.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Uitgangspunt voor de nota is de in november 2010 vastgestelde begroting 2011-

2014 en de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen 1 t/m 4. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De financiële kadernota gaat over alle financiën en betreft hiermee alle 

beleidsvelden en alle regionale samenwerkingsverbanden. 

 

2 Beoogd effect 

Het college kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2012-2015. Zodat 

deze begin november 2011 kan worden vastgesteld. 

 
3 Argumenten 

1.1 Meegeven kaders aan het college 

Dit document voorziet de raad van benodigde informatie op basis waarvan hij kaders stelt 

voor de opstelling van de begroting. 
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1.2 Korting op specifieke uitkeringen worden doorvertaald aan betreffende taken 

Op het moment van schrijven van de kadernota is nog niet bekend of het voorliggende 

bestuursakkoord tussen VNG en het kabinet zal worden aangenomen. Uitgangspunt is 

echter wel dat kortingen op specifieke uitkeringen zullen worden doorvertaald in de 

uitvoering van deze specifieke taken. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De bedragen bevatten inschattingen 

Op basis van de huidige informatie zijn gegevens naar beste inzicht verwerkt. Op basis 

van voortschrijdend inzicht kunnen er verschillen optreden. 

1.2 De mutatie in de algemene uitkering staat pm 

De meicirculaire is op dit moment nog niet ontvangen. Zodra deze ontvangen wordt zal 

worden doorgerekend welk effect dit heeft op de begroting voor de jaren 2012-2015. Deze 

informatie zal u zodra de berekening gereed is worden toegezonden. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In de financiële kadernota is een financieel overzicht van het meerjarenbeeld opgenomen. 
 

8 Evaluatie 

In de financiële kadernota wordt uitgegaan van schattingen. Bij het opstellen van de 

begroting 2012-2015 worden alle cijfers in detail verwerkt. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
Bijlagen:  1. Kadernota 2012-2015 
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