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Geachte leden van de raad, 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over bijdrage van Leiderdorp aan de tweede tranche 
RIF Rijnlandroute zijn tijdens de commissiebehandeling van 5 maart jl. vragen gesteld over de 
dekkingsmogelijkheden van de bijdrage. In deze brief willen wij u hier graag nader over 
informeren. 

In het raadsvoorstel worden vijf opties aangedragen, te weten: 
1. In de jaren 2014 t/m 2022 jaarlijks € 83.886 sparen. 
2. In 2022 het bedrag activeren en in 15 jaar daarna afschrijven. 
3. Variant op 1, jaarrekeningoverschotten sparen en het restant per jaar sparen. 
4. Variant op 2, jaarrekeningoverschotten sparen en het restant activeren 
5. Vanaf 2015 een lager bedrag sparen, tussentijdse jaarrekeningoverschotten sparen en 

indien nodig restant in 2022 activeren. 
Het college heeft de voorkeur voor optie 1 aangegeven, met de mogelijkheid tot het ook 
toepassen van optie 3. 

Juist over deze optie 3, het storten van overschotten willen wij u nu informeren. Op dit 
moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de jaarrekening 2012. Zoals gebruikelijk 
zullen wij u over het verwachte jaarrekeningsaldo informeren. Deze brief kunt u in de loop van 
april van ons verwachten. Het lijkt ons echter goed om u nu alvast te melden dat wij een 
overschot op de jaarrekening 2012 verwachten. Dit overschot zou goed kunnen dienen voor 
een (gedeeltelijke) dekking van de RIF bijdrage. De definitieve bestemming van dit geld kan 
uiteraard pas plaats vinden bij de vaststelling van de jaarrekening 2012. 
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Het te verwachten overschot is nog indicatief. De jaarrekening moet nog worden afgerond en 
de accountantscontrole moet nog worden uitgevoerd. Toch verwachten wij een niet gering 
overschot als gevolg van de volgende posten: 

a. Uitwerking decembercirculaire. 
De decembercirculaire 2012 laat voor 2012 een voordeel zien van € 490.000. Dit voordeel 
was bij de laatste begrotingswijziging nog niet te voorzien. 

b. Ontvangst SISA 
Zoals in de loop van 2012 al gemeld is het in de jaarrekening 2011 verwerkte nadeel van 
€ 295.000 op de SISA toch nog terug ontvangen. Dit levert voor 2012 een voordeel op. 

Zoals u ziet leveren deze twee grote voordelen in de jaarrekening 2012 tezamen voldoende 
dekking op (€ 785.000) voor de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF 
Rijnlandroute. Wij kunnen dit op dit moment, zoals ook hierboven vermeld, nog niet met 
zekerheid zeggen. Ondanks dit voorbehoud wilden wij u hier toch over informeren, zodat u dit 
in uw standpuntoverweging kunt betrekken. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


