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 2012 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 14-08-2012 

Onderwerp:  begrotingswijziging 2, boekjaar 

2012 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 2, boekjaar 2012 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In november 2011 is de begroting 2012-2015 vastgesteld in de raad. 

Deze primitieve begroting wordt nu voor de tweede maal bijgesteld zodat het 

verwachte saldo weer actueel is. 

 
De belangrijkste wijzigingen in begrotingswijziging 2 zijn: 

• Verwerken van wijzigingen in de algemene uitkering van het Gemeentefonds als 
gevolg van de september-/decembercirculaires 2011 en de junicirculaire 2012 (saldo 
€ 121.000 nadelig); 

• De dividenduitkering van de BNG is voor dividendjaar 2011 gehalveerd, deze 
halvering wordt tot minimaal 2018 toegepast. (saldo € 88.000 nadelig); 

• In stellen van een reserve voor de Implementatiekosten 3D transities (Raad 11 juni 
2012) en voor 2012 een bedrag beschikbaar te stellen (saldo neutraal); 

• Verwerken van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 conform 
besluitvorming (saldo neutraal). 

 
 

1.b Voorgeschiedenis 

 Dit betreft de 2e begrotingswijziging voor 2012. De meerjarenbegroting is 

 op 11 november 2011 sluitend vastgesteld. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Verschillende beleidsvelden worden geraakt door deze begrotingswijziging. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijziging wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

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

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2012 bijgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het meerjarenbeeld is niet bijgesteld 

Omdat op dit moment de begroting 2013-2016 wordt opgesteld wordt het meerjarenbeeld 

van deze begrotingswijzing niet meer in de wijziging meegenomen maar direct in de 

begroting 2013-2016. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Met begrotingswijziging 2 wordt de begroting gewijzigd naar : 

2012: € 312.049 nadelig 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie kan plaatsvinden binnen de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: begrotingswijziging 2, boekjaar 2012 
 


