
 

 
 
 
 
 
 

FINANCIËLE KADERNOTA 
2012-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiderdorp 
Mei 2011 
 



 2 

INHOUDSOPGAVE   
 

Inleiding               3 

A.  Uitgangspositie             5 

B.  Aanvragen als gevolg van besluitvorming          5 

C.  Aanvragen als gevolg van het coalitieakkoord         7 

D.  Aanvragen als gevolg van wijziging/nieuwe wet- en regelgeving       8 

E.  Invulling algemene taakstelling           9 

F.  Bezuinigingen             10 

G.  Personeel             14 

H.  Totaal Overzicht            15 

I.  Overzicht taakstellingen           16 

J.  Ten laste van reserves           17 

K.  Ten laste van de GIG            18 

 



 3 

 

Inleiding 
Deze Kadernota maakt onderdeel uit van de planning & controlcyclus en geeft op basis van de huidige 
inzichten en de effecten uit de begrotingswijzigingen een beeld van de financiële positie van de gemeente 
voor de jaren 2012-2015. In deze nota geven wij aan welke mutaties wij in de begroting verwachten voor de 
komende jaren.  
 
Op dit moment is er nog steeds sprake van een onzeker herstel van de economie en is tevens onzeker 
welke bezuinigingen vanuit het Rijk worden neergelegd bij de gemeente. Daarnaast ligt er een 
bestuursakkoord (op moment van schrijven van deze kadernota nog niet bekrachtigd) met een hoop 
financiële onzekerheden (zie ook kanttekeningen en risico's). Op 18 januari 2011 hebben wij u per brief 
geïnformeerd over het te verwachten tekort voor de jaren 2012-2015. Het te verwachten tekort voor de jaren 
2012-2015 werd in deze brief ingeschat op ruim € 1 miljoen structureel, zonder doorvoeren van ombuigingen 
c.q. bezuinigingen In deze kadernota komen wij voor de meeste jaren rond de 1,5 miljoen uit.  
 

 2012 2013 2014 2015 
stand na begrotingswijziging 4 210 176 -151 421 

afboeken algemene taakstelling 500 500 500 500 

indexatie OZB 2% -120 -120 -120 -120 

indexatie personele lasten 1% 120 120 120 120 

extra lasten a.g.v. besluitvorming 268 523 498 507 

extra lasten a.g.v. het coalitie akkoord 86 51 21 21 

extra lasten a.g.v. wet- en regelgeving 289 299 285 235 

verwacht tekort 1.353 1.550 1.154 1.684 

 
Deze kadernota bieden wij u echter aan met een heel ander saldo. Door sterk te bezuinigen en te 
temporiseren zijn wij in staat om u een kadernota aan te bieden met een tekort van € 265.000 in 2012. 
Uiteraard moet de in november aan u aan te bieden begroting 2012-2015 in evenwicht zijn. 
De details van deze bezuinigingen staan in hoofdstuk F Bezuinigingen beschreven. 
Dit alles zonder aan ons uitgangspunt Samen Leven in Rust en Ruimte –met een open blik naar de regio-  
te tornen. En de bezuinigingen niet leiden tot het sluiten van bestaande voorzieningen. 
 
Het college blijft vast houden aan het uitgangspunt, zoals benoemd in de brief van 18 januari, dat door het 
rijk opgelegde bezuinigingen op specifieke uitkeringen, in beginsel niet zullen worden opgevangen door de 
gemeente en één op één zullen worden doorvertaald naar het betreffende beleidsveld. Aangezien de 
kortingen op deze specifieke uitkeringen nog niet in detail bekend zijn, zijn ze niet in deze nota opgenomen. 
 
Cijfermatige samenvatting 
De afzonderlijke onderwerpen in deze nota laten zich vertalen in het volgende totaalbeeld: 
 

  2012 2013 2014 2015 
A Totaal uitgangspositie 90 56 -271 301 

B Totaal aanvragen a.g.v. besluitvorming 268 523 498 507 

C Totaal aanvragen a.g.v. coalitie akkoord 86 51 21 21 

D Totaal aanvragen a.g.v. wet- en regelgeving 289 299 285 235 

F Totaal bezuinigingen -588 -923 -980 -1.100 

G Totaal personeel 120 120 120 120 

 stand na kadernota 265 127 -326 85 
  nadelig nadelig voordelig nadelig 

 
 
Kerntakendiscussie 
De in 2009 gestarte kerntakendiscussie is vooralsnog op 13 april beëindigd door uw raad middels 
vaststelling van een document waarin u de strategische doelen uitgewerkt heeft naar kerntaken en taken. 
Elke partij heeft hieraan een waarde toegekend.  
Het college zal de verdere uitwerking van dit meegegeven kader oppakken. Een procesvoorstel wordt 
hiervoor opgesteld en is in het 3

e
 kwartaal van dit jaar gereed. Het uiteindelijke resultaat zal bestaan uit een 

gedragen toekomstvisie op basis waarvan de koers van de gemeente Leiderdorp voor de aankomende 10 à 
15 jaar helder wordt. Deze visie bepaalt de kerntaken en financiële behoefte voor de toekomst. 
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Kanttekeningen en risico’s 
- Het risico dat het uitgangspunt dat kortingen op specifieke uitkeringen zullen leiden tot onbedoelde en 
ongewenste neveneffecten die uiteindelijk weer extra kosten betekenen voor de gemeente willen wij hier 
zeker niet onvermeld laten. Ook is het van belang dat het wettelijk kader van de betreffende regeling zich 
niet verzet tegen ons uitgangspunt. 
- Over de afschaffing van de precario is nog niet veel meer bekend dan dat er twee moties zijn aangenomen 
(motie Heijnen KST86914 en motie vd Burg KST86915). Vooralsnog houden wij het uitgangspunt aan dat wij 
de mogelijke afschaffing van de precario opnemen in de risicoparagraaf. 
- Op het moment van schrijven van de kadernota is nog niet bekend of het voorliggende bestuursakkoord 
tussen VNG en het kabinet zal worden aangenomen. Als het akkoord wordt aangenomen is evenmin bekend 
hoeveel dit precies voor Leiderdorp zal betekenen. Uitgangspunt is echter wel dat, zoals ook geschreven in 
onze brief van 18 januari 2011, dat kortingen op specifieke uitkeringen zullen worden doorvertaald in de 
uitvoering van deze specifieke taken.  
- Ook is de meicirculaire is nog niet ontvangen en of deze meicirculaire verschijnt voordat er duidelijkheid is 
met betrekking tot het bestuursakkoord is nog maar de vraag. De mei-circulaire kan tot een positieve maar 
ook tot een negatieve bijstelling van de algemene uitkering leiden. 
 
Uitgangspunten provincie 
De provincie heeft in haar jaarlijkse circulaire inzake het financieel toezicht van de begroting de volgende 
uitgangspunten meegegeven: 
 
De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2012 voor het repressieve toezicht in aanmerking 
te komen zijn: 

1. De begroting 2012 dient naar ons oordeel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de 
meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2015 dan wel in een eerder jaar 
tot stand zal worden gebracht.  

2. De jaarrekening 2010 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is, kan dat, 
afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime.  

3. De vastgestelde jaarrekening 2010 en de begroting 2012 dienen tijdig, dat wil zeggen vóór 15 juli 
2011 c.q. vóór 15 november, aan ons te zijn gezonden. 

 
Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht' bedoeld. Hiervan is sprake indien, op 
basis van het bestaande beleid en het aanvaarde nieuwe beleid, de structurele lasten ten minste worden 
gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. Daarbij dienen 
de begrotingen/meerjarenramingen uiteraard volledig en reëel te zijn. 
 
Met betrekking tot de algemene uitkering geeft de provincie aan: 
Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt wat betreft de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds zoals gebruikelijk uitgegaan van ten minste de mei/junicirculaire 
2011 van het Ministerie van BZK en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. Er bestaat echter op dit 
moment nog geen uitzicht op een Bestuursakkoord en het is onzeker of in de mei/junicirculaire de financiële 
gevolgen voor de gemeenten voldoende duidelijk zullen worden. Het resultaat kan zijn dat wij na het 
uitkomen van de mei/junicirculaire onze uitgangspunten moeten heroverwegen. In het geval door het Rijk 
pas financiële duidelijkheid wordt verschaft in de septembercirculaire kan het onvermijdelijk zijn dat wij als 
toezichthouder de uitgangspunten daarvan moeten betrekken bij de beoordeling van de begroting 2012. 
Uiteraard zullen wij in dat geval u zo snel mogelijk na het verschijnen van de mei/junicirculaire daarvan in 
kennis stellen. 
 
Leeswijzer 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vertrekpunt van deze kadernota, een cijfermatige samenvatting en de 
uitgangspunten.  
Daarna volgt in hoofdstuk A de uitgangspositie, in hoofdstukken B t/m D komen vervolgens de mutaties als 
gevolg van achtereenvolgens besluitvorming, het coalitieakkoord en wijziging en wet- en regelgeving aan 
bod.  
Hoofdstuk E gaat over de invulling van de algemene taakstelling 
Hoofdstuk F gaat over de voorgestelde bezuinigingen.  
Hoofdstuk G gaat over het effect van dit alles op het personeel 
In hoofdstuk H en I treft u cijfermatige overzichten aan van het totaal en de taakstellingen. 
Afsluitend treft u in hoofdstuk J en K de uitgaven aan ten laste van de reserves en de GIG. 
 
Alle in deze nota opgenomen bedragen zijn x € 1.000.  
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A. De uitgangspositie 
 
1. Uitgangspositie 
 

  2012 2013 2014 2015 
 stand na begrotingswijziging 4 210 176 -151 421 

  nadelig nadelig voordelig nadelig 
 indexeren OZB 2% -120 -120 -120 -120 

 totaal te verwachten nadeel -120 -120 -120 -120 
      

1 stand voor kadernota 90 56 -271 301 
  nadelig nadelig voordelig nadelig 

 
De meest recente begrotingswijziging van 2011 is begrotingswijziging nummer 4. Dit is de uitgangssituatie 
voor deze kadernota. Bovenop deze stand komt één mutatie: 
 
Indexatie 
Voorgesteld wordt om de OZB-opbrengst te indexeren met 2%

1
. Dit levert een voordeel op van € 91.000. 

De lokale lasten bestaan naast de OZB ook uit de Rioolrechten en Afvalstoffenheffing. Het college heeft het 
voornemen om de rioolrechten en de afvalstoffenheffing tezamen ook met 2% te indexeren. De hogere 
stijging van het rioolrecht op basis van het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) wordt in 2012 
gecompenseerd met een verlaging van de afvalstoffenheffing. Hierbij wordt gerekend met een stijging van 
2% over het totaal van de opbrengsten. 
Overige belastingen, leges en overige inkomsten worden geïndexeerd met 2%. Bij de leges wordt hierbij 
uiteraard rekening gehouden met de kostendekkendheid en de door het rijk opgelegde maxima. 
Er zal voor 2012 geen indexatie over de uitgaven worden toegepast, dit betekent feitelijk een bezuiniging. 
 
Precario 
In de tweede kamer is een motie aangenomen om precario in het geheel af te schaffen. Het is nog niet 
duidelijk óf en hóe het kabinet deze motie gaat invullen. In het bestuursakkoord van het kabinet met de VNG 
is hierover geen duidelijk verschaft. Vooralsnog wordt er voor gekozen om dit risico ad € 538.000 per jaar als 
risico op te nemen. Mocht er tussen nu en het opstellen van de begroting meer duidelijkheid komen over 
deze motie dan kan dit leiden tot een verandering van het uitgangspunt. 
 
 
B. Aanvragen als gevolg van besluitvorming 
 
2. Index subsidie 
Het college besloot op 4 januari de raad voor te stellen de subsidieplafonds 2012 vast te stellen op een 
bedrag van € 1.668.984. Dit bedrag is inclusief een index van 1,5% voor de instellingen die een 
exploitatiesubsidie ontvangen (extra kosten € 20.254, werkt door in de daaropvolgende jaren) en inclusief 
een volledige compensatie van de huisvestingskosten van de instellingen die zijn gehuisvest in het Sociaal 
Cultureel Centrum. Binnen de bestaande subsidiebudgetten is geen dekking voor een bedrag van € 27.812.  
De indexering is niet structureel in de begroting opgenomen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
2 index subsidie 28 28 28 28 

 
3. Waterplan 
Op 13 december 2010 is de raad akkoord gegaan met het uitvoeringsprogramma van het Waterplan. In dit 
uitvoeringsprogramma staan maatregelen die in de komende jaren gefaseerd zijn ingepland ter uitvoering 
ervan. In de Kadernota 2013 komt een aanvullende aanvraag voor duikers die in 2015 vervangen moeten 
worden. De kapitaallasten van deze duikers hebben weerslag op de begroting vanaf 2016. 
 

  2012 2013 2014 2015 
3 Waterplan 78 42 42 52 

 

                                                 
1
 Conform Centraal Economisch Plan 2011 van het CPB pagina 10 
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4. Alecto 
In 1996 sloot de gemeente een overeenkomst met hockeyvereniging Alecto voor de verhuur van 
sportvelden. Op grond van artikel 7 van de overeenkomst is de gemeente verplicht om per tienjaarlijkse 
periode een bijdrage aan de vereniging te verstrekken van ƒ 831.000 (= € 377.091) (prijspeil 1996) voor 
groot onderhoud en renovatie van de velden. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd met het 
consumentenprijsindexcijfer. De volgende betaling staat conform de overeenkomst gepland voor 2017. Op 
basis van de feitelijke CPI in de periode 1997 t/m 2010 en een gemiddeld percentage van 2% voor de 
periode 2011 t/m 2017 (gemiddelde in de periode 1996 t/m 2010) bedraagt de hoogte van de bijdrage in 
2017 € 576.910. Omdat niet jaarlijks wordt gedoteerd, is hiervoor geen dekking. Voorgesteld wordt om met 
ingang van 2013 alsnog jaarlijks een bedrag van € 115.382 te reserveren. 
 

  2012 2013 2014 2015 
4 Alecto 0 115 115 115 

 
5. Minimabeleid 
Verhoging budget van het Minimabeleid (inclusief bijzondere bijstand) 
Wat willen we hiermee bereiken? (doel) 
We willen bereiken dat Leiderdorp een socialer gezicht krijgt en er geen grote verschillen zijn op het gebied 
van minimabeleid, wanneer de dorpsgrens wordt overschreden. Dit is gelukt met als gevolg dat het budget 
minimabeleid is overschreden met € 143.604. Na dotatie van € 104.923 als gevolg van overschot Wsw is er 
eind 2010 nog € 45.669 beschikbaar in de reserve sociale beleid. 
Wat gaan we hiervoor doen? (activiteit) 
De bestaande regelingen blijven we vooralsnog uitvoeren met als gevolg dat er voor 2011 opnieuw een 
overschrijding wordt voorzien. Voor 2010 bedroeg de overschrijding € 150.000 ervan uitgaande dat het hier 
om veel eenmalige aanvragen ging wordt voorgesteld om voor 2012 en 2013 een extra bedrag van € 75.000 
per jaar op te nemen. Vanaf 2014 wordt verwacht dat dit lager is als gevolg van te verwachten maatregelen 
van het kabinet (bv. centrale inkomensgrens). 
  

  2012 2013 2014 2015 
5 Minimabeleid 75 75 50 50 

 
6. Areaaluitbreiding 
Bij de kadernota 2011 is de toekomstige areaaluitbreiding doorgerekend. De hieruit gekomen bedragen zijn 
opgenomen in de begroting 2011-2014. In deze kadernota is een verdere verfijning verwerkt, en is  
onderzocht of vernieuwde inzichten leiden tot een noodzakelijke bijstelling van deze bedragen. Vernieuwde 
inzichten kunnen o.a. ontstaan doordat planningen van projecten zijn bijgesteld of dat meer detailinformatie 
van de projecten beschikbaar is om mee te rekenen.  
 

  2012 2013 2014 2015 
6 areaaluitbreiding 71 242 237 236 

 
7. Mutatie algemene uitkering 
In de begroting wordt altijd gewerkt met de meicirculaire van het gemeentefonds. Uiteraard is deze circulaire 
nu nog niet beschikbaar. Indien de circulaire tijdig wordt ontvangen zal dit nog in de kadernota worden 
verwerkt. Komt de circulaire later dan zullen de uitkomsten separaat aan de raad ter beschikking worden 
gesteld. Gezien het feit dat de stemming over het bestuursakkoord tussen kabinet en de VNG plaats vindt op 
8 juni kan dit leiden tot het uitstellen van de meicirculaire naar juni. 
 

  2012 2013 2014 2015 
7 mutatie algemene uitkering pm pm pm pm 

  
8. Personele inzet Oude Rijnzone 
Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone: 
Met het instellen van de GR Oude Rijnzone is aangegeven dat de RIF bijdrage van Leiderdorp ad € 1,5 
miljoen aan de GR Oude Rijnzone exclusief de organisatorische bijdragen is. In 2011 wordt de GR Oude 
Rijnzone incl. het eerste Ontwikkelstrategiekader vastgesteld. Dan start ook de ambtelijke organisatie van de 
GR.  
 

  2012 2013 2014 2015 
8 personele inzet Oude Rijnzone 12 12 12 12 
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9. Energiebesparingfonds 
In november 2010 heeft de raad de motie aangenomen om een energiebesparingsfonds in te stellen. De 
gemeente kan daar uitvoering aan geven door een duurzaamheidsverordening vast te stellen, een 
deelnemingsovereenkomst aan te gaan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en daar een fonds 
te openen. De SVn verstrekt uit dit fonds vervolgens leningen aan particuliere huiseigenaren voor het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen; de huiseigenaren worden zo financieel gestimuleerd energie 
te besparen. De insteek is om gedurende 3 jaar jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen en te bekijken of en 
hoeveel aanvragen worden ingediend. Later dit jaar wordt een voorstel hiervoor aan de raad voorgelegd. Het 
is een revolverend fonds; rente en aflossingen op de uitstaande leningen keren terug in dit fonds. Het fonds 
blijft in eigendom van de gemeente; de gemeente kan besluiten te stoppen met de jaarlijkse bijdrage 
wanneer ze wil. De hieronder staande bedragen betreffen de rentelasten over € 100.000 (4,5%) plus een 
jaarlijks bedrag van € 500 voor de behandelingskosten. 
 

  2012 2013 2014 2015 
9 energiebesparingfonds 5 10 14 14 

 

C. Aanvragen als gevolg van het coalitie akkoord 
 
10. Communicatie/burgerparticipatie 
De verhoogde inzet op burgerparticipatie leidt tot hoger kosten op communicatie.  
 

  2012 2013 2014 2015 
10 communicatie/burgerparticipatie 15 15 15 15 

 
11. Gemeentelijke eigendommen 
A. Gebouw Simon Smitweg 
Met de instandhouding van het gebouw aan de Simon Smitweg waarin de brandweerkazerne gevestigd is in 
de begroting geen rekening gehouden. Met de huurinkomsten van de regionale brandweer is wel al rekening 
gehouden in de begroting. Omdat de bestemming van het gebouw nog onduidelijk is worden de kosten voor 
exploitatie en onderhoud van het gebouw nu aangevraagd. Voor een deel van de totale kosten is dekking te 
vinden in doorberekening aan de Brandweer en verlaging van de dotatie aan andere gemeentelijke 
gebouwen.  
Daarnaast wordt geprobeerd de ruimtes die nu nog door Gemeentewerken worden gebruikt met ingang van 
2012 te verhuren. Omdat het niet zeker is dat de ruimtes verhuurd kunnen worden, is de eventuele 
huuropbrengst nog niet meegenomen. Hoe lang het gebouw nog blijft staan hangt af van de besluitvorming 
over de gebiedsvisie WA-laan.  
 
B. Rentelasten aankoop volkstuinen 
In december 2009 heeft de raad het voorkeursrecht gevestigd op de 10 volkstuinen aan de Hoogmadeseweg 
in verband met de mogelijke uitbreiding van de begraafplaats. Begin 2011 is een van deze volkstuinen 
aangekocht. Het is onduidelijk of en op welk moment de andere volkstuinen worden aangeboden en kunnen 
worden gekocht. Voor de rentelasten van deze aankopen is op dit moment geen dekking beschikbaar. 
Daarom wordt nu budget daarvoor gevraagd.  
 
C. Polder Achthoven 
Polder Achthoven in 2011 wordt een verkenning uitgevoerd naar de realisatiemogelijkheden van de 
onderdelen uit de gebiedsvisie polder Achthoven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dienst Landelijk 
Gebied. De realisatie van de projectonderdelen worden gedekt door de cofinancieringbijdrage van 
Leiderdorp die in het samenwerkingsverband Samen voor Groen is toegezegd door de raad. Echter de 
personele kosten en proceskosten zijn daarmee nog niet gedekt. Aan het college wordt bij de besluitvorming 
over de verkenning een voorstel neergelegd om kosten externe inhuur en proceskosten voor de uitwerking 
van de gebiedsvisie polder Achthoven te dekken. 
 

  2012 2013 2014 2015 
11a Gebouw Simon Smitweg 45 0 0 0 

11b Rentelasten aankoop volkstuinen 6 6 6 6 

11c Polder Achthoven 20 10 0 0 

11 totaal gemeentelijk eigendommenbeleid 71 16 6 6 
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12. Toekomstvisie 
De coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangegeven dat de toekomstvisie van Leiderdorp opnieuw moet 
worden opgesteld. De uitkomsten uit de kerntakendiscussie Leiderdorp zijn daarvoor richtinggevend. In de 
tweede helft van het jaar wordt een plan van aanpak voorgelegd om het project toekomstvisie Leiderdorp uit 
te voeren. De kosten voor dit project zijn nog niet geraamd in de begroting van Leiderdorp. Met het plan van 
aanpak zal ook een kostenraming ter uitvoering van het plan worden voorgelegd. 
 

  2012 2013 2014 2015 
12 toekomstvisie 0 20 0 0 

 
D. Aanvragen als gevolg van wijziging/nieuwe wet- en regelgeving 
 
13. Motorbrandstoffen en rijtuigenbelasting 
Op brandstofprijzen en motorrijtuigenbelasting zijn de budgetten niet toereikend als gevolg van snel 
stijgende kosten.  
 

  2012 2013 2014 2015 
13 Motorbrandstoffen en rijtuigenbelasting 25 10 10 10 

 
14. Informatiebeleidsplan 2012-2015 
De gemeente dient haar interne- en externe informatiestromen optimaal te laten verlopen. Dit dient op een 
rechtmatige, doelmatige en doeltreffende wijze plaats te vinden. Een voorwaarde daarbij is dat de 
ontwikkeling van de informatievoorziening in lijn blijft met de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Om 
sturing te geven aan de inrichting en ontwikkeling van de informatievoorziening wordt voor de periode van 
2012 – 2015 een nieuw Informatiebeleidsplan opgesteld. In het Informatiebeleidsplan wordt op basis van een 
omgevingsanalyse de strategie bepaald voor de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. Op 
projectmatige wijze zal in een periode van vier jaar invulling worden gegeven aan (wettelijke) implementaties 
zoals op het gebied van elektronische dienstverlening, basisregistraties en een verdere digitalisering van 
gemeentelijke werkprocessen. 
Voor 2012 wordt extra budget aangevraagd (€ 42.781) voor de implementatie van de wettelijke 
basisregistratie Grootschalige Topografie. Dit project is in 2011 al opgestart maar loopt waarschijnlijk tot 
2015. De BGT is een belangrijke bouwsteen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en 
e-overheid. Er dient veel te gebeuren op het gebied van luchtfotografie en mutatiedetectie. Veel van de 
specialistische taken op het gebied van de geografische informatievoorziening kan de gemeente niet zelf 
doen en dient daarom extern te worden ingekocht. Structureel wordt rekening gehouden met € 50.000 aan 
jaarlijkse kosten voor het BGT project. Voor de periode 2013 tot en met 2015 dienen naast de BGT tevens 
verbeteringen te worden aangebracht aan de (elektronische) dienstverlening. De ontwikkelingen op het 
gebied van de elektronische dienstverlening gaan snel en voor een klantgerichte benadering zal de 
gemeente deze moeten volgen. Voorbeelden hiervan zijn de verdere doorontwikkelingen van de 
informatievoorziening ter ondersteuning van het Klant Contact Centrum. Per jaar zal, in de periode 2013 tot 
en met 2015 rekening gehouden moeten worden met ca. € 40.000 (zie ook post 42). In 2013 en 2014 zal 
een verdere stap worden gezet in de organisatiebrede toepassing van Workflow Management. Voor deze 
activiteiten wordt eveneens een bedrag van € 40.000 per jaar geraamd.  
 

  2012 2013 2014 2015 
14a informatie beleidsplan 2012-2015 43 134 134 84 

14b afboeken taakstelling 50 0 0 0 

14 totaal informatiebeleidsplan 2012-2015 93 134 134 84 

 
15. Bruggen 
Het huidige beheerplan van 2006 omvat de onderhoudsjaren tot en met 2013, en wordt gefinancierd vanuit 
kredieten. Het planmatig uit te voeren groot onderhoud van de houten bruggen is niet in de 
meerjarenbegroting doorgezet. Voorgesteld wordt om met ingang van 2013 een voorziening op te bouwen 
voor het reguliere onderhoudsplan en het vervangen/renoveren van de bruggen conform de beleidslijn van 
de afgelopen jaren te kapitaliseren.  
Daarnaast kan met ingang van 2013 een bezuiniging gerealiseerd worden op dagelijks onderhoud. 
 

  2012 2013 2014 2015 
15 Bruggen 81 66 72 72 
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16. Opbrengst OZB ‘niet-woningen’ bijstellen 
Er is momenteel sprake van meer leegstand bij ‘niet-woningen’ (bedrijfspanden/kantoren) als gevolg van de 
recessie. Voor het OZB-gebruikersdeel van de ‘niet-woningen’ komen derhalve minder inkomsten binnen. 
Indien een pand per 1 januari van het belastingjaar niet in gebruik is mag er voor het gehele jaar geen OZB-
gebruikersdeel in rekening worden gebracht. Met dit nadeel is in de begroting nog geen rekening gehouden. 
Naar verwachting zal de markt weer aantrekken, vanaf 2014 wordt daarom rekening gehouden met een 
lager nadeel.  
 

  2012 2013 2014 2015 
16 Opbrengst OZB 'niet-woningen' bijstellen 40 40 20 20 

 
17. Voorziening overdracht wethouderspensioenen 
De gemeente Leiderdorp heeft een voorziening om het overdrachtsrisico van de wethouderspensioenen op 
te vangen. Er is sprake van een overdrachtsrisico voor de zittende wethouders en voor de wethouders in het 
wachtgeld. Jaarlijks wordt € 55.000 gestort in deze voorziening. Omdat er nu sprake is van 4 zittende 
wethouders en 2 wachtgelders moet er meer worden opgebouwd dan in voorgaande jaren benodigd was. 
Ervan uitgaande dat de wachtgelders niet hun volledige wachtgeldperiode volmaken volstaat een extra 
dotatie van € 50.000 per jaar. De bedragen zijn zo hoog omdat het enerzijds gaat om opbouw van nieuwe 
pensioenrechten maar anderzijds ook om indexatie van de opgebouwde pensioenen.  
Er zijn landelijke plannen om de pensioenen van wethouders verplicht onder te brengen bij een 
pensioenfonds. Vooruitlopend hierop wordt onderzocht of het zinvol is nu al over te gaan tot het 
onderbrengen van de pensioenen bij een fonds. 
 

  2012 2013 2014 2015 
17 Overdracht wethouderspensioenen 50 50 50 50 

 

E. Invulling algemene taakstelling 
18. Afboeken algemene taakstelling 
In de begroting 2011-2015 is een structurele taakstelling van € 500.000 per jaar opgenomen. Deze 
taakstelling is ingezet om onderuitputting op te vangen. Aangezien zowel in de begroting 2011 als nu in deze 
begroting op vele posten wordt bezuinigd is het niet langer raadzaam deze algemene taakstelling op te 
nemen. Nu wordt dan ook voorgesteld om deze taakstelling af te boeken. In de volgende posten wordt 
tevens de dekking voor deze taakstelling aangegeven. 
 
19. Bezuiniging op materiële budgetten 
Bij het opstellen van de begroting 2012 wordt de algemene taakstelling voor een bedrag van € 200.000 
ingevuld door op de reguliere materiële budgetten te bezuinigen. Het zal hierbij gaan om relatief veel kleine 
posten. 
  
20. Bezuiniging op personele budgetten 
Het restant van de taakstelling wordt ingevuld door bezuiniging op het ambtelijk apparaat. Het gaat hierbij 
om het herstructureren van taken zodat vrijkomende vacatures gerichter kunnen worden ingevuld, danwel 
niet behoeven te worden ingevuld. Het natuurlijk verloop (o.a. door het bereiken van de FPU c.q. 
pensioengerechtigde leeftijd) zal hieraan bijdragen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
18 afboeken algemene taakstelling 500 500 500 500 

19 bezuiniging op materiële budgetten -200 -200 -200 -200 

20 bezuiniging op personele budgetten -300 -300 -300 -300 

 Totaal invulling algemene taakstelling 0 0 0 0 
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F. Bezuinigingen 
 
21. Wet Maatschappelijke ondersteuning 
De kanteling van de WMO biedt mogelijkheden en het benutten van de budgettaire ruimte. De gemeente is 
geen verstrekkingenloket zonder meer. In toenemende mate gaat het WMO-loket samen met hulpvragers op 
een integrale wijze zoeken naar een oplossing die echt aansluit bij het probleem. Het huidige loket heeft 
hiervoor de basis. Door deze werkwijze verder uit te dragen naar externe partijen en hulpvragers zal dit 
leiden tot besparingen op de kosten van de WMO (ook door efficiënt gebruik middelen) of besparingen op de 
uitgaven via andere geldstromen (subsidies, uitkeringen etc.). Op basis van landelijke pilots over de 
kanteling komt naar voren dat een kostenbesparing van maximaal 10% in brede zin mogelijk is.  
 

  2012 2013 2014 2015 
21 Wet maatschappelijke Ondersteuning Wmo -180 -180 -180 -180 

 
22. Sociaal cultureel werk 
In de raadsvergadering van 14 maart 2011 is een amendement aangenomen over een verlaging van het 
plafond voor exploitatiesubsidies. Deze verlaging van € 60.0000 wordt doorvertaald in de subsidie aan het 
SCW. Uiteraard wordt de al ingeboekte taakstelling hierop gecorrigeerd. 
 

  2012 2013 2014 2015 
22a sociaal cultureel werk -60 -60 -60 -60 

22b afboeken bestaande taakstelling 25 25 25 25 

22 totaal sociaal cultureel werk -35 -35 -35 -35 

 
23. Huisvesting basisonderwijs, leegstand hergebruiken 
Overcapaciteit lokalen terugbrengen door functies te combineren of herindeling locaties.  
Verdere efficiënte inzet van de lokalen/onderwijsgebouwen loopt via het onderwijshuisvestingsbeleid.  
 

  2012 2013 2014 2015 
23 huisvesting basisonderwijs, leegstand 

hergebruiken 
0 0 -25 -25 

 
24. Buitensport 
Beheer sportaccommodaties onderbrengen in overkoepelende beheerstichting 
Voor dit onderdeel was al een taakstelling opgenomen, zie bijlage taakstellingen. Deze taakstelling wordt 
tegen de concrete voorstellen afgeboekt. 
 

  2012 2013 2014 2015 
24 buitensport 100 38 -25 -25 

 
25. Groen regio 
Geen financiële bijdrage meer te verstrekken aan (en dus niet meer te participeren in) het regionale overleg 
de Hollandse Plassen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
25 groen regio 0 -3 -3 -3 

 
26. Heemtuin 
Op de exploitatie van de Heemtuin kan een geringe besparing worden ingeboekt. 
 

  2012 2013 2014 2015 
26 heemtuin -1 -1 -1 -1 
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27. Raadsbudget 
Dit bezuinigingsvoorstel komt uit de raadsfracties van de coalitie. Aangezien het hier om het raadsbudget 
gaat heeft het college gemeend geen inhoudelijke toelichting bij dit voorstel te doen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
27a raad- en raadscommissies -3 -3 -3 -3 

27b griffie -12 -12 -12 -12 

27 totaal raadsbudget -15 -15 -15 -15 

 
28. Bestuursondersteuning college 
De bezuiniging zal worden doorgevoerd op de post onderzoek en advies. Dit leidt ertoe dat er minder 
onderzoeken kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van klanttevredenheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 
 

  2012 2013 2014 2015 
28 bestuursondersteuning college -25 -25 -25 -25 

 
29. Bestuursondersteuning CZ 
Het Servicepunt71 is op dit moment in opbouw, per 1 januari 2012 zal het in operatie zijn. De eerste paar 
jaar zal de focus op kwaliteit van de dienstverlening gericht zijn, niet op uitbreiding van klanten en/of taken. 
Fase 2 betekent mogelijk uitbreiding van taken op het gebied van backofficeprocessen van de 
dienstverlening en functioneel-/gegevensbeheer. 
 

  2012 2013 2014 2015 
29 bestuursondersteuning CZ 0 0 -10 -100 

 
30. Rampenbestrijding 
De gemeente is verantwoordelijke voor de oranje kolom en heeft bij calamiteiten een aantal (verplichte) 
verantwoordelijkheden (registratie, opvang en verzorging, schade, etc.). Jaarlijks wordt dit geoefend, 
hiermee is het budget terug gebracht naar één oefening, in plaats van twee. 
 

  2012 2013 2014 2015 
30 rampenbestrijding -10 -10 -10 -10 

 
31. Geen conciërges meer  
De regeling waarmee de basisscholen een vergoeding krijgen voor een conciërge stopzetten. 
 

  2012 2013 2014 2015 
31 geen conciërges meer  0 -34 -68 -68 

 
32. Leerlingenvervoer versobering 
De regeling leerlingenvervoer kan versoberd worden. Bijvoorbeeld een wijziging in de afstanden waarvoor 
men voor vergoeding in aanmerking komt kan worden opgehoogd.  Dit vergt echter wel een aanpassing van 
beleid en de verordening. De aanpassing heeft tot gevolgd dat de minimale variant op dit gebied gaat 
gelden. 
 

  2012 2013 2014 2015 
32 leerlingenvervoer versobering 0 0 -20 -20 

 
33. Efficiency MEC (b.v. stichting) 
Het MEC is een activiteit die in het verlengde van het onderwijsveld ligt. Er zal worden onderzocht in 
hoeverre het MEC in een andere vorm, bijvoorbeeld een stichting, kan worden voortgezet. Uit de resultaten 
van het onderzoek moet blijken welke bezuinigingen mogelijk zijn. 
 

  2012 2013 2014 2015 
33 efficiency MEC (b.v. stichting) 0 pm pm pm 

 



 12

 
34. Beheer accommodaties  
Beheer accommodaties (gemeentelijk vastgoed) bedrijfsmatiger aanpakken, door dit bijvoorbeeld 
(gedeeltelijk) over te laten aan professionals in de markt. Na de onderzoeksfase (in samenhang met het te 
ontwikkelen eigendommenbeleid) volgt een transitiescenario. Op termijn is circa € 100.000 structureel te 
bezuinigen. Daarnaast zal er een cultuurplan worden opgesteld om cultuurorganisaties en activiteiten te 
centreren en een welzijnstarief (in tegenstelling tot marktconform tarief) te hanteren voor 
accommodatiegebruik. 
 

  2012 2013 2014 2015 
34 beheer accommodaties 0 -50 -100 -100 

 
35. Binnensport opnieuw aanbesteden 
De sportzalen worden nu geëxploiteerd door Sportfondsen. Door deze exploitatie opnieuw extern onder te 
brengen (en efficiënt aan te besteden) is een bezuiniging mogelijk.  
 

  2012 2013 2014 2015 
35 binnensport opnieuw aanbesteden 0 0 0 -30 

 
36. Speelplaatsen, dotatie voorziening 
Onderzoek starten naar het evenwicht tussen aantal aanwezige speelplaatsen en daadwerkelijke behoefte 
van verschillende doelgroepen aan speelplaatsen. Doel is om tot een vermindering van het aantal te komen, 
en daarmee de exploitatielasten te verlagen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
36 speelplaatsen, dotatie voorziening -25 -25 -25 -25 

 
37. Onderhoud wegen 
Het onderhoud aan de wegen kan gedurende een periode van 2 jaar wat getemporiseerd worden door een 
tijdelijke korting op deze begrotingspost toe te passen in de jaren 2012 en 2013 van jaarlijks € 112.500. Om 
te voorkomen dat het onderhoudsniveau structureel achteruit gaat wordt de korting uit 2012 en 2013 in de 
jaren 2014 en 2015 weer gecompenseerd.  
 

  2012 2013 2014 2015 
37 Onderhoud wegen -113 -113 113 113 

 
38. Verkeers-Regel-Installaties (VRI) 
Al jaren staat de vervanging van Verkeers-Regel-Installaties (VRI’s) in de begroting. Nu kiezen om deze 
VRI’s (voorlopig) niet te vervangen en waar mogelijk de verkeersregeling te doen met behulp van 
verkeersmaatregelen levert een structurele besparing in de begroting op van de kapitaalslasten. Uiteraard 
zal bij het verder uitwerken van het IVVP hier nader naar worden gekeken. 
 

  2012 2013 2014 2015 
38 Verkeersregelinstallaties (VRI) -20 -49 -49 -49 

 
39. Bouw en woningtoezicht 
Een onderzoek doen naar minder regels c.q. aangepast beleid op het gebied van bouwen en wonen. 
Wanneer het gemeentelijk beleid hierop is aangepast, denk aan bouw- en handhavingsbeleid en procedures  
is hiervoor minder formatie noodzakelijk. Het aantal verzoeken tot toezicht en handhaving is op dit moment 
hoog en neemt toe. Dit leidt tot hogere kosten. Het doel is om meer verantwoordelijkheid bij de 
opdrachtgever te leggen op het gebied van bouwtoezicht. 
 

  2012 2013 2014 2015 
39 deregulering handhaving bouw en wonen 0 -25 -25 -25 
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40. Openbaar groen 
Jaarlijks kan een aanzienlijk bedrag op het onderhoud van groen worden bespaard door het aanwezige 
groen op een groot aantal plekken om te vormen naar extensief te onderhouden beplanting. De hiermee 
gepaard gaande investering ad € 500.000 eenmalig kan ten laste van reserve NUON gebracht worden. De 
jaarlijkse besparing loopt op tot circa € 125.000.  
Het grootste gedeelte van de herplant van bomen die voorvloeit uit de VTA-inspectie uit 2010 kan worden 
gerealiseerd binnen de bestaande begroting. Voorgesteld wordt het restant ad € 100.000 te financieren uit 
de NUON-reserve.  
Zie voor deze posten ook 49 Openbaar Groen ten laste van reserve. 
 

  2012 2013 2014 2015 
40 openbaar groen -63 -125 -125 -125 

 
41. Verlaging dienstverlening facilitaire zaken 
Facilitaire Zaken gaat naar Servicepunt71. Met een stuk selfservice kan er goedkopere dienstverlening 
plaatsvinden. De medewerker dient meer zelf te doen i.p.v. volledige verzorging. Dit concept wordt 
meegenomen en herijkt in Servicepunt71. 
 

  2012 2013 2014 2015 
41 verlaging dienstverlening facilitaire zaken -50 -50 -50 -50 

 
42. Klant Contact Centrum (KCC) doorontwikkelen 
Doorontwikkelen KCC van fase 2/3 naar fase 4 van het programma Antwoord in het kader van “Betere 
dienstverlening met minder kosten”.    
Ontwikkelen programma (project) voor KCC op weg naar mensgerichte dienstverlening met een optimale 
(keten)samenwerking, waarbij eenmalig gebruik van gegevens de standaard is. Besparingen zijn vanaf 3 
jaar na start project. Voor alsnog  is een bedrag van € 100.000,- (op basis van vergelijkende businesscase 
Breda) opgenomen. Dit project vereist enkele initiële investeringen (businesscase ontwikkelen, uren, ICT etc. 
zie post 14). De doorontwikkeling zal leiden tot meer efficiënte werkprocessen waarvoor minder formatie 
noodzakelijk is.  
 

  2012 2013 2014 2015 
42 KCC doorontwikkelen 0 0 -100 -100 

 
43. Minder opening gemeentewinkel 
Sluiting gemeentewinkel (fysiek loket, zoals receptie en telefoon) op de vrijdagmiddag. Dit zijn incourante 
uren. De aanloop van bezoekers is op deze middag het allerlaagst. Dit leidt tot een bezuiniging op personeel 
van de Gemeentewinkel. Consequentie: Door sluiting gemeentehuis zal het overig personeel zelf ontvangst 
van bezoekers moeten organiseren. Geringe invloed op klanttevredenheid omdat in de uren weinig bezoek 
is te verwachten. 
 

  2012 2013 2014 2015 
43 Minder opening gemeentewinkel -10 -10 -10 -10 

 
44. Alliander 
Het dividend van Alliander is na verkoop van Nuon in de begroting opgenomen. Dit is destijds conservatief in 
de begroting opgenomen. In het 1

e
 jaar is niet het volledige resultaat uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 

2011 zal het dividend over 2010 tot uitkering komen. Dit resultaat was zeer positief waardoor een bijstelling 
plaats kan vinden. 
 

  2012 2013 2014 2015 
44 Alliander dividend -100 -100 -100 -100 
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45. Taakstelling gemeenschappelijke regelingen 
Binnen de regio is een Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen besproken. Hierin is 
besproken dat de regelingen in 2012 5 % taakstelling (t.o.v. bijdrage 2010) en voor 2013 en volgende jaren 
10 % (t.o.v. bijdrage 2010) opgelegd krijgen. Daarnaast worden de bijdragen wel geïndexeerd met index 
BBP. De in 2011 reeds opgenomen taakstelling is hierop in mindering gebracht. 
 

  2012 2013 2014 2015 
45a Holland Rijnland 5 -19 -19 -19 

45b RDOG -14 -37 -37 -37 

45c Milieudienst West Holland 7 -16 -16 -16 

45 Taakstellingen Gemeens. Regelingen -2 -72 -72 -72 

 
46. Opbrengst OZB ‘niet-woningen’ niet bijstellen 
In post 16 wordt voorgesteld om de leegstand op de ‘niet-woningen’ in het vervolg te begroten. Om dit 
nadeel op te vangen kan ervoor gekozen worden om deze leegstand te verrekenen op de tarieven ‘niet-
woningen’ eigenaren en gebruikers en wel in de verhouding van de opbrengst. Dit zou circa 43% bij de 
gebruikers, 57% bij de eigenaren van de ‘niet-woningen’ betekenen. Het college overlegt graag met u over 
de wenselijkheid van deze post. 
 

  2012 2013 2014 2015 
46 Opbrengst OZB 'niet-woningen' niet bijstellen -40 -40 -20 -20 

 
 

G. Personeel 
 
47. Indexatie personele lasten 
De nieuwe CAO is nog niet bekend. Een grote stijging wordt niet verwacht. Doch de werkgeverslasten zullen 
waarschijnlijk wel stijgen. Denk hierbij b.v. aan de pensioenpremies. Voorgesteld wordt de personele lasten 
te verhogen met 1% 
 

  2012 2013 2014 2015 
47 indexatie personele lasten 1% 120 120 120 120 

 
48. In posten onder E en F zijn al personele kosten opgenomen 
In diverse hiervoor genoemde posten zit een bezuiniging op het ambtelijk apparaat opgenomen.  In 
onderstaand overzicht zijn deze posten samengevoegd. Per post is aangegeven of het om een bezuiniging 
gaat die volledig of deels uit personele kosten bestaat. In het in hoofdstuk H opgenomen totaaloverzicht ziet 
het totaalbedrag van dit staatje uiteraard niet terug. Per slot van rekening zijn deze posten al bij de 
onderdelen E en F geteld. 
 
 

  % 2012 2013 2014 2015 
20 bezuiniging op personele budgetten 100% -300 -300 -300 -300 

34 beheer accommodaties 50% 0 -25 -50 -50 

39 deregulering handhaving bouw en wonen 100% 0 -25 -25 -25 

40 openbaar groen 50% -31 -63 -63 -63 

41 verlaging dienstverlening facilitaire zaken 50% -25 -25 -25 -25 

42 KCC doorontwikkelen 100% 0 0 -100 -100 

43 Minder opening gemeentewinkel 100% -10 -10 -10 -10 

48 Totaal opgenomen personele kosten  -366 -448 -573 -573 
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H. Totaal overzicht 
 

 B. Aanvragen a.g.v. besluitvorming 2012 2013 2014 2015 

     2  index subsidie 28 28 28 28 

     3  Waterplan 78 42 42 52 

     4  Alecto 0 115 115 115 

     5  Minimabeleid 75 75 50 50 

     6  areaaluitbreiding 71 242 237 236 

     7  mutatie algemene uitkering pm pm pm pm 

     8  personele inzet Oude Rijnzone 12 12 12 12 

     9  energiebesparingfonds 5 10 14 14 

 Totaal aanvragen a.g.v. besluitvorming 268 523 498 507 
 C. Aanvragen a.g.v. coalitie akkoord 2012 2013 2014 2015 

   10  communicatie/burgerparticipatie 15 15 15 15 

   11  Gemeentelijke eigendommen 71 16 6 6 

   12  toekomstvisie 0 20 0 0 

 Totaal aanvragen a.g.v. coalitie akkoord 86 51 21 21 
 D. Aanvragen a.g.v. wet- en regelgeving 2012 2013 2014 2015 

   13  Motorbrandstoffen en rijtuigenbelasting 25 10 10 10 

   14  Informatiebeleidsplan 2012-2015 93 134 134 84 

   15  Bruggen 81 66 72 72 

   16  Opbrengst OZB 'niet-woningen' bijstellen 40 40 20 20 

   17  Overdracht wethouderspensioenen 50 50 50 50 

 Totaal aanvragen a.g.v. wet- en regelgeving 289 299 285 235 
 E. Invulling algemene taakstelling 2012 2013 2014 2015 

   18  afboeken algemene taakstelling 500 500 500 500 

   19  bezuiniging op materiële budgetten -200 -200 -200 -200 

   20  bezuiniging op personele budgetten -300 -300 -300 -300 

 totaal invulling algemene taakstelling 0 0 0 0 
 F. Bezuinigingen 2012 2013 2014 2015 

   21  Wet maatschappelijke Ondersteuning Wmo -180 -180 -180 -180 

   22  sociaal cultureel werk -35 -35 -35 -35 

   23  huisvesting basisonderwijs, leegstand hergebruiken 0 0 -25 -25 

   24  buitensport 100 38 -25 -25 

   25  groen regio 0 -3 -3 -3 

   26  heemtuin -1 -1 -1 -1 

   27  raadsbudget -15 -15 -15 -15 

   28  bestuursondersteuning college -25 -25 -25 -25 

   29  bestuursondersteuning CZ 0 0 -10 -100 

   30  rampenbestrijding -10 -10 -10 -10 

   31  geen conciërges meer  0 -34 -68 -68 

   32  leerlingenvervoer versobering 0 0 -20 -20 

   33  efficiency MEC (b.v. stichting) 0 pm pm pm 

   34  beheer accommodaties 0 -50 -100 -100 

   35  binnensport opnieuw aanbesteden 0 0 0 -30 

   36  speelplaatsen, dotatie voorziening -25 -25 -25 -25 

   37  Onderhoud wegen -113 -113 113 113 

   38  Verkeersregelinstallaties (VRI) -20 -49 -49 -49 

   39  deregulering handhaving bouw en wonen 0 -25 -25 -25 

   40  openbaar groen -63 -125 -125 -125 

   41  verlaging dienstverlening facilitaire zaken -50 -50 -50 -50 

   42  KCC doorontwikkelen 0 0 -100 -100 

   43  Minder opening gemeentewinkel -10 -10 -10 -10 

   44  Alliander dividend -100 -100 -100 -100 

   45  Taakstellingen Gemeenschappelijke Regelingen -2 -72 -72 -72 

   46  Opbrengst OZB 'niet-woningen' niet bijstellen -40 -40 -20 -20 

 Totaal bezuinigingen -588 -923 -980 -1.100 
 G. Personeel 2012 2013 2014 2015 

   47  indexatie personele lasten 1% 120 120 120 120 

   48  In posten onder E en F zijn al personele kosten opgenomen ---------zie paginga 14 voor toelichting -------- 

 Totaal personeel 120 120 120 120 

 
 



 16

  2012 2013 2014 2015 
 stand na begrotingwijziging 4 210 176 -151 421 
  nadelig nadelig voordelig nadelig 
 indexeren OZB 2% -120 -120 -120 -120 

 totaal te verwachten nadeel -120 -120 -120 -120 
      

1 stand voor kadernota 90 56 -271 301 
  nadelig nadelig voordelig nadelig 
      

  2012 2013 2014 2015 
A Totaal uitgangspositie 90 56 -271 301 

B Totaal aanvragen a.g.v. besluitvorming 268 523 498 507 

C Totaal aanvragen a.g.v. coalitie akkoord 86 51 21 21 

D Totaal aanvragen a.g.v. wet- en regelgeving 289 299 285 235 

E totaal invulling algemene taakstelling 0 0 0 0 

F Totaal bezuinigingen -588 -923 -980 -1.100 

G Totaal personeel 120 120 120 120 

 stand na kadernota 265 127 -326 85 
  nadelig nadelig voordelig nadelig 

 
I. Overzicht taakstellingen 
Hieronder treft u een overzicht aan van de diverse taakstellingen die op dit moment nog zijn opgenomen in 
de begroting voor de jaren 2012-2015. Een aantal van deze taakstellingen zijn in eerdere hoofdstukken al 
benoemd en afgedekt. Hieronder worden deze posten toegelicht. Ook zijn de nog openstaande 
taakstellingen weergegeven. Hiervan zijn twee taakstellingen positief.  
 
nr. Ingevulde taakstellingen 2012 2013 2014 2015 

 taakstelling IBP -50 0 0 0 

 14  afboeken taakstelling IBP 50 0 0 0 

 saldo algemene taakstelling 0 0 0 0 
      
 Algemene taakstelling -500 -500 -500 -500 

 18  afboeken algemene taakstelling 500 500 500 500 

 saldo algemene taakstelling 0 0 0 0 
      
 Subsidie sociaal cultureel werk -25 -25 -25 -25 

 22  sociaal cultureel werk 25 25 25 25 

 saldo taakstelling sociaal cultureel werk 0 0 0 0 
      
 De Bloemerd -100 -100 -100 -100 

 24  afboeken taakstelling bloemerd 100 100 100 100 

 saldo algemene taakstelling 0 0 0 0 
      
 Bijdrage Holland Rijnland -20 -20 -20 -20 

 45  Taakstellingen Gemeenschappelijke Regelingen 20 20 20 20 

 saldo taakstelling Holland Rijnland 0 0 0 0 
      
 Bijdrage regionale milieudienst -20 -20 -20 -20 

 45  Taakstellingen Gemeenschappelijke Regelingen 20 20 20 20 

 saldo taakstelling regionale milieudienst 0 0 0 0 
      
 Leiderdorpse brug -60    

 52  Taakstelling Leiderdorpse Brug 60    

 saldo taakstelling Leiderdorpse Brug 0    
 positieve taakstellingen 2012 2013 2014 2015 
 Vroegtijdse educatie 49 49 49 49 

 Onderwijshuisvesting 40 40 40 40 

 openstaande taakstellingen 2012 2013 2014 2015 
 kapitaallasten voor uitstel hardware -13 -13 -13 -13 

 taakstelling Shared Service Center -119 -319 -323 -323 

 Brug. algemeen 0 -60 -60 -60 
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J. Ten laste van reserves 
Een aantal aanvragen voor de kadernota 2012 vergt een eenmalige impuls ten laste van reserves of wordt 
eenmalig gedekt uit de reserve Nuon. Het nog niet beklemde deel van deze reserve bedraagt ca. 
€ 6.500.000. 
 
49. Openbaar Groen  
Investering ad € 500.000 eenmalig ten laste van reserve NUON ten behoeve van omvorming groen naar 
extensief onderhoud en € 100.000 ten behoeve van het restant voor de VTA herplant. (zie 40 bezuiniging 
Openbaar Groen). 
 
50. IVVP 2012 ev. 
In 2009 is het IVVP (integraal verkeers- en vervoersplan) vastgesteld. Hierin is het wensbeeld op het gebied 
van verkeer en vervoer vastgelegd. In het coalitieakkoord is benoemd dat de IVVP maatregelen in uitvoering 
genomen worden. De volledige uiteenzetting van de maatregelen en kosten van het IVVP wordt binnenkort 
aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zal ook een prioritering en fasering worden gepresenteerd. De 
uitvoering van deze maatregelen zal de komende jaren in beslag nemen. Het gaat onder andere om 
verbetering van diverse verkeerssituaties, verkeerscirculatiemaatregelen, duurzaam veilig inrichting en 
langzaam verkeersmaatregelen. Deze post wordt deze eenmalig gedekt wordt uit de reserve opbrengst 
verkoop Nuon. 
De uitgaven voor de in het IVVP voorgestelde maatregelen zijn nog niet bekend. Dit plan en de uitgaven zijn 
nog zeer onzeker. Het bedrag zal niet ineens worden uitgegeven maar gefaseerd zodra uitvoering is 
vastgesteld, dit zal separaat worden aangeboden aan de Gemeenteraad. Vooralsnog wordt dit Item PM 
opgenomen. 
 
51. Afboeken boekwaarde grond Boterhuispolder 
De rente over de boekwaarde voor de grond Boterhuispolder wordt tot op heden gedekt door de reserve 
Bouw- en grondexploitaties, het gaat hier om een jaarlijks bedrag van € 90.000. Aangezien de grond in de 
Boterhuispolder niet meer als bouwgrond is aangemerkt is het niet logisch om de reserve Bouw- en 
grondexploitaties hiervoor jaarlijks te belasten. Indien de gronden worden aangemerkt als openbaar groen, 
kan de boekwaarde eenmalig worden afgeboekt ten laste van een reserve. Voorgesteld wordt om de 
grondwaarde ten laste van de reserve Nuon af te boeken. 
 
52. Leiderdorpse brug 
In 2012 is nog éénmalig € 125.000 nodig ter bekostiging van de brugwachter en de installaties voor het op 
afstand bedienbaar maken van de Leiderdorpse Brug en Doesbrug. In samenwerking met de Provincie 
worden de beide bruggen van medio 2012 op afstand bediend. 
 
53. Hekwerk oude spoorbaan 
In de raadsvergadering van 11 oktober zijn vragen gesteld omtrent de herhaalde schades aan het hekwerk 
op de Oude Spoorbaan tussen de Engelendaal en de Zijlbrug. In de notitie “Hekwerk Oude Spoorbaan” van 
10 januari 2011 is uitvoerig ingegaan op de problematiek van de aanrijdingen op het kruispunt Engelendaal - 
Oude Spoorbaan waarbij het hekwerk tussen de rijbaan en het (brom)fietspad beschadigd is. Er is gekozen 
voor het aanbrengen van een betonnen barrière tussen de hoofdrijbaan en het fietspad. De kosten voor de 
aanleg van deze barrière zijn nu hier opgenomen. 
 

   
49 openbaar groen ten laste van reserve Nuon 600 

50 IVVP 2012 e.v. ten laste van reserve Nuon p.m. 

51 boekwaarde grond Boterhuispolder 2.101 

52 Leiderdorpse brug 125 

53 hekwerk oude spoorbaan 55 

 Totaal ten laste van reserve 2.881 
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K. Ten laste van GIG 
Eén aanvraag voor de kadernota 2012 zal ten laste van de Gemeentelijke Integrale Grondexploitaties 
gebracht worden. 
 
54. Civiel technische begeleiding Rijk 
Contractuele verplichting uit W4 overeenkomst d.d. februari 2002. 
Civieltechnische begeleiding van de verbreding van de Rijksweg loopt langer door (tot en met 2014). 
Contractueel (W4 contract) betekent het langer in stand houden van het W4 samenwerkingsverband en de 
daarbij behorende communicatie, terwijl tevens de leges destijds door RWS zijn vooruitbetaald en gestort in 
het W4 project. 
De kosten van de samenwerking worden begroot op ca. € 25.000 per jaar, voor de begeleidingskosten 
(externe adviezen en toetsingen) wordt geadviseerd eveneens een bedrag van € 25.000 op te nemen.  
 
NB Alle vertragingskosten zijn destijds afgekocht met verlaging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat met € 10 
miljoen. 
 

  2012 2013 2014 2015 
54 Civieltechnische begeleiding Rijk 50 50 50 0 

 Totaal ten laste van GIG brengen 50 50 50 0 

 
 
 
 
 
 


