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A. WOORD VOORAF

Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar de Kadernota samengesteld als voorloper op weg naar de Begroting 2014. In deze
Kadernota hebben wij weinig nieuwe beleidsthema’s opgenomen. De meeste wijzigingen ten opzichte van de lopende
meerjarenbegroting vloeien voort uit een uitbreiding en/of toename van taken op basis van eerdere besluitvorming bij Rijk en
Provincie. Verder hebben wij nadrukkelijke gekeken naar onze primaire taken (zoals het onderhoud van de openbare ruimte) en
een inschatting gemaakt van de te verwachte toename van de kosten. Om de toename van kosten te compenseren hebben wij
naar rationele oplossingen gezocht en gevonden. De deels structurele overschotten zoals die in de jaarrekening 2012 naar voren
zijn gekomen hebben daarbij als belangrijke leidraad gediend. Bovendien zijn wij niet te ver op details ingegaan ten einde het
overzicht van de ontwikkelingen in de komende jaren duidelijk te kunnen presenteren.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de voorspelbaarheid van de Algemene Uitkering steeds verder afneemt. Deze onzekerheid
vormt in de vertaling van de Kadernota naar de Begroting 2014-2017 op basis van de huidige inzichten het grootste risico. De
mei-circulaire is verwerkt in deze kadernota. Echter er komen waarschijnlijk nog meer bezuinigingen vanuit het Rijk op ons af. Op
dit moment is nog onduidelijk of en hoe het kabinet om gaat met de 3%-norm vanuit Europa. Om deze onzekerheid op te vangen
voor 2014 wordt in deze kadernota voorgesteld om een reserve in te stellen om schommelingen in de algemene uitkering op te
kunnen vangen.

De 3Decentralisaties komen op de gemeente af. Deze 3Decentralisaties zullen een grote invloed krijgen op de gemeente
Leiderdorp, zowel beleidsmatig, in de uitvoering als in de algemene uitkering. In de mei-circulaire worden implementatiebudgetten
toegevoegd aan de algemene uitkering, deze implementatiebudgetten worden conform eerdere besluitvorming voor deze
implementaties ingezet via de 3D reserve.
Over de uitvoeringsbudgetten geeft de meicirculaire helaas minder duidelijkheid. Voor de Jeugdzorg wordt slechts een eerste
indicatie van het bedrag per gemeente gegeven. Voor Leiderdorp wordt hierbij een bedrag genoemd van € 5.764.379. Echter de
onzekerheid over dit bedrag is zo groot dat het rijk het nog niet aan de algemene uitkering heeft toegevoegd. Dit bedrag mag dan
ook niet anders dan als een grove indicatie beschouwd worden.

Een bijzondere post lichten wij nog extra toe. Bij het opstellen van de begroting 2013-2016 is voor 2015 een onttrekking begroot
uit de reserve egalisatie exploitatielasten van € 348.000. Met dit bedrag was de begroting voor 2015 sluitend. Dit bedrag is
vervolgens in 2016 begroot om weer terug te storten. In de toelichting op deze post is in de begroting vermeld dat bij de volgende
begroting op deze post zou worden teruggekomen. Bij deze willen wij aangeven dat wij deze post zo laten staan.

Al met al komen wij met de gehanteerde uitgangspunten voor de jaren 2014 en 2015 naar verwachting op een sluitende
begroting uit, waarbij de lokale lasten voor de inwoners, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013-2016, met hooguit de
inflatiecorrectie zullen stijgen.

Wij vernemen graag van u of u zich kunt vinden in de voorstellen zoals verwoord in deze financiële kadernota.

Hoogachtend,
College van Burgemeester en Wethouders
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B. LEESWIJZER

Er is voor gekozen om de indeling van deze financiële kadernota zoveel mogelijk te laten aansluiten op de programma-indeling
zoals deze is gebruikt voor de begroting 2013.

In hoofdstuk C zijn de algemene uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere
programma’s en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. Uiteraard zal dit in de begroting 2014-2017 wel plaats vinden.

In hoofdstuk D komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzichtje waarbij is
aangegeven of het in totaal om een voordelige mutatie (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items
staat de 100-serie voor programma 1, de 200-serie voor programma 2 enzovoort.

Na de programma’s volgen in hoofdstuk E de voorgestelde mutaties op de reserves, in hoofdstuk F wordt nader ingegaan op
nieuwe risico’s.

In hoofdstuk G wordt een totaalbeeld geschetst van alle programma’s tezamen.
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C. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

- MJB 2013-2016 na begrotingswijziging 3/2013 s -67.233 17.206 -346.923 -375.478

1 Indexatie baten s -216.000 -216.000 -216.000 -216.000

2 Indexatie lasten s - - - -

3 Indexatie lonen s 200.000 200.000 200.000 200.000

4 Areaaluitbreiding s 75.000 200.000 300.000 300.000

5 Interne rente s - - - -

Totaal Algemene uitgangspunten -8.233 201.206 -62.923 -91.478

voordelig nadelig voordelig voordelig

0. Stand van de meerjarenbegroting 2013-2017 na begrotingswijziging 3

1. Indexatie baten
Op 13 maart zijn de economische verkenningen van het Centraal Plan van Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierin staat ook het
verwachte inflatiepercentage opgenomen dat wij normaliter aanhouden voor de indexatie van de inkomsten van de gemeente
Leiderdorp. Zij vermelden een verwachte inflatie voor 2014 van 2%. Daarnaast wordt aangegeven dat het percentage voor 2013
2,75% bedraagt. In de begroting 2013 van de gemeente is gerekend met 1,75% (+ 0,25% inhalen 2012). Voorgesteld wordt nu om
de inkomsten in de begroting te verhogen met 3% (2% + 1% inhalen 2013).
Dit betekent dat :
■ de leges zullen worden verhoogd met 3%.
■ de OZB zal worden verhoogd met 3% t.o.v. het meerjarenbeeld 2013, dus voor 2014 is dit 4% boven het tarief van 2013.
■ de rioleringstarieven zullen worden verhoogd met 3% + 5,5% (conform het vGRP) t.o.v. het tarief van 2013.
■ de reinigingstarieven zullen gezien de kostenontwikkeling van de afvalstoffenverwerking niet worden verhoogd, onderzocht

wordt of de tarieven kunnen dalen.
■ Overige inkomsten zullen ook worden verhoogd met 3%.

2. Indexatie lasten
Al een aantal jaren worden in de begroting wel de inkomsten geïndexeerd maar niet de uitgaven. Dit is de ultieme manier van de
kaasschaaf methode. Maar een dergelijke methode is wel eindig. Vandaar dat er voor 2014 goed is gekeken of deze methode
nogmaals gehanteerd kan worden of dat een indexatie noodzakelijk is. Gezien het saldo van de jaarrekening 2012 zien wij geen
reden om nu wel tot indexatie over te gaan. Waar indexatie noodzakelijk is dient dit via een verlaging van een ander budget
opgelost te worden. Zodat dit per saldo niet tot een stijging van de begroting leidt. Het niet indexeren kan tot gevolg hebben dat in
2014 meerdere begrotingswijzigingen voor dergelijke verschuivingen moeten worden doorgevoerd.

3. Indexatie lonen
Voor de begroting 2013 zijn de lonen met 1% geïndexeerd. Niet omdat er een loonstijging werd verwacht maar omdat de
indexatie van 2012 1% te laag was. Voor 2013 wordt mogelijk wel een loonstijging verwacht. De werkgeverslasten stijgen echter
ook. Derhalve wordt nu een loonstijging van 2% voorgesteld.

4. Areaaluitbreiding
Zoals ieder jaar, is ook dit jaar weer gekeken naar het effect van de areaalwijzigingen binnen het dorp op de begroting. Zo is
gekeken naar het aantal op te leveren woningen (voor OZB) en het toekomstig onderhoud van de buitenruimte. Het hier vermelde
bedrag is het scherpstellen van deze bedragen ten opzichte van voorgaande jaren. De mutatie op de algemene uitkering als
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gevolg van deze areaalwijzigingen is niet meegenomen in deze post, deze staan verantwoord onder het onderwerp algemene
uitkering onder Algemene Dekkingsmiddelen (801).

5. Interne rente
De interne rente is bij de begroting 2013-2016 bijgesteld. Van 4,5% naar 3,5%.
Nog altijd staat de rente historisch laag. Op 2 mei jl. golden de volgende rentetarieven:

25 jaar vaste lening 2,90%
6-maands deposito 0,05%

Dit betekent dat conform de financiële verordening de rentepercentages zouden moeten wijzigen. Voor de vergelijkbaarheid van
de cijfers is het echter niet wenselijk om ieder jaar de interne rente te wijzigen. Daarnaast is de rente historisch gezien zo laag dat
meegaan met deze lage rentes onherroepelijk tot rentestijgingen in de toekomst zal leiden. Rentestijgingen leveren een nadeel op
voor de exploitatie, rente dalingen leveren een voordeel op.

Derhalve wordt voorgesteld de interne rente voor de begroting 2014-2017 gelijk te houden aan de begroting 2013-2016 en vast te
stellen op:
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13a) 3,5%
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13b) 0,5%
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13c) 3,5%

Waarmee deze post geen invloed heeft op de begroting 2014-2017.
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D. PROGRAMMA'S

Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

101 WMO individuele voorzieningen s -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

102 Subsidieplafonds i -50.900 -50.900 -101.800 -101.800

103 Conciergies pcsv s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

104 Drie transities s p.m. p.m. p.m. p.m.

105 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 1 -215.900 -215.900 -266.800 -266.800

voordelig voordelig voordelig voordelig

101. WMO individuele voorzieningen
Op het budget van de individuele voorzieningen kan structureel worden bezuinigd. Dit komt onder andere door een hogere
opbrengst op de eigen bijdrage en doordat de ergotherapeutische kennis in huis is gehaald en niet meer ingehuurd hoeft te
worden.

102. Subsidieplafonds
Vanaf 2014 wordt een bezuiniging op het subsidieplafond gerealiseerd van 5%. Voorgesteld wordt om vanaf 2016 nomaals een
bezuiniging van 5% door te voeren. Waarmee de totale bezuiniging vanaf 2016 uitkomt op € 101.800.

103. Conciërges PCSV
Door de financiële doorstart van het PCSV ontstaat een nieuwe situaties t.a.v. de conciërges op de basisscholen. Het PCSV zal
hierin moeten saneren.

104. Drie transities
De overkomst van de transities op gebied van de AWBZ, participatiewet en jeugdzorg gaan gepaard met een korting van 25% op
het budget. Dit risico dient financieel afgedekt te worden.

105. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Vooralsnog is er geen reden om ervan uit te gaan dat deze taakstellingen niet gehaald worden.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Wet OKE, bedrag in cf. Algemene uitkering Gemeentefonds 48.995 48.995 48.995 48.995

 Met ingang van 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen
onderwjishuisvesting + bedrag tbv leegstand (€ 25.000) m.i.v.2014

14.155 14.179 14.203 14.203

  63.150 63.174 63.198 63.198

moet worden Wet OKE, bedrag in cf. Algemene uitkering Gemeentefonds 48.995 48.995 48.995 48.995

 Met ingang van 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen
onderwjishuisvesting + bedrag tbv leegstand (€ 25.000) m.i.v.2014

14.155 14.179 14.203 14.203

  63.150 63.174 63.198 63.198

verschil programma 1 - - - -
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Programma 2: Werk en Inkomen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

201 Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

202 Sociale dienst s -115.000 -115.000 -115.000 -115.000

203 WSW s -127.600 -238.000 -157.000 -102.000

Totaal programma 2 -257.600 -368.000 -287.000 -232.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

201. Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid
In 2012 is de collectieve ziektekostenverzekering voor minima (doelgroep: inwoners tot 110% van het minimumloon) aanbesteed
in samenwerking met de gemeente Leiden. De gemeente Leiderdorp betaalt voor klanten de kosten van de aanvullende
verzekering (AV-gemeente Standaard). Met de nieuwe overeenkomst is een voordeel behaald op de bijdrage van de gemeente
per klant ten opzichte van de voorgaande overeenkomst. Uitgaande van de grootte van de doelgroep op niveau 2012 is de
onderstaande bezuiniging te realiseren. De kanttekening hierbij is dat het een open-einde regeling betreft: iedere rechtmatige
aanvraag wordt toegekend.

202. Sociale dienst
In de begroting 2013-2016 is een structureel voordeel op de uitvoeringskosten van de sociale dienst ingeboekt van € 175.000.
Nu de nieuwe uitvoeringsovereenkomst is gesloten zijn de begrote bedragen en de nieuwe overeenkomst naast elkaar gelegd.
Hieruit blijkt dat vanaf 2014 een extra bezuiniging van € 115.000 kan worden ingeboekt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel,
dat in de overeenkomst een clausule is opgenomen dat, indien de werkelijke kosten fors hoger zijn als gevolg van het gestegen
aantal klanten er een naheffing zal volgen. Voor deze eventuele naheffing is met het inzetten van deze € 115.000 geen ruimte. Dit
zal als risico moeten worden opgenomen.

203. WSW
In de kadernota 2013-2016 en daaruit voortvloeiende in de begroting 2013-2016 zijn extra gelden opgenomen voor de
herstructurering van de WSW. Inmiddels zijn de kabinetsplannen weliswaar gewijzigd, maar extra lasten worden nog altijd
verwacht voor de WSW. Wel kunnen de bedragen bijgesteld worden.

was/wordt 2014 2015 2016 2017

was 152.600 302.000 302.000 302.000

wordt 25.000 64.000 145.000 200.000

mutatie -127.600 -238.000 -157.000 -102.000
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Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

301 Buurtsportcoach i - - - -

302 Onderhoud Sportvelden i p.m. - - -

303 Breedtesport s - - - -

304 Correctie sociaal cultureel werk s 20.000 20.000 20.000 20.000

305 Bijstellen taakstellingen i - 30.000 - -

Totaal programma 3 20.000 50.000 20.000 20.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

301. Buurtsportcoach
In april 2012 heeft het college besloten een aanvraag in te dienen voor de buurtsportcoach. De aanvraag is gehonoreerd. De
regeling gaat uit van cofinanciering. De gemeente hoeft de cofinanciering niet zelf bij te passen, maar mag die ook ‘in de markt’
vinden. Er is een bedrag van € 72.000 aan cofinanciering benodigd. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat volledige
cofinanciering niet in de markt gevonden kan worden, maar dat de helft wel haalbaar is (€ 36.000). Door de andere benodigde €
36.000 beschikbaar te stellen kan de buurtsportcoach mogelijk gerealiseerd worden. Wij streven er naar zoveel mogelijk gebruik
te maken van subsidieregelingen teneinde een continue aanvullende stroom subsidiegelden te genereren. De buurtsportcoach
geeft een impuls aan de samenwerking en kan de beleidsvelden sport, kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg op een
integrale wijze verbinden. Bovendien geeft de buurtsportcoach uitvoering aan de motie van D66 betreffende bewegingsonderwijs.
Waar subsidie niet tot een 100% financiering leiden zal het restant betaald worden uit de WMO-gelden, wat er per saldo toe leidt
dat deze post geen extra last voor de begroting met zich meebrengt.

302. Onderhoud sportvelden
De uitwerking van de sportnota kan er toe leiden dat het onderhoud van de sportvelden overgaat naar de verenigingen met een
eenmalige 'bruidsschat'. Onderhandelingen lopen.

303. Breedtesport
In de sportnota Sporten en Bewegen 2013-2017* is opgenomen dat subsidiemogelijkheden worden gecreëerd om
sportverenigingen in aanmerking te laten komen voor subsidie. Binnen het subsidiebudget is er geen ruimte om initiatieven
op het gebied van sporten en bewegen te subsidiëren. Sport is echter een belangrijk instrument om de gezondheid van onze
inwoners te bevorderen. Door subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen te creëren willen wij verenigingen stimuleren hun
maatschappelijke rol uit te breiden en maatschappelijke doelen na te streven, zoals gezondheidsbevordering.
Deze post wordt gedekt binnen het WMO-budget en brengt hiermee geen extra kosten voor de begroting met zich mee.

304. correctie sociaal cultureel werk
Zoals besproken bij het raadsvoorstel over de subsidieplafonds 2014 dient er een correctie in de begroting plaats te vinden met
betrekking tot het sociaal cultureel werk. Met het raadsbesluit uit maart 2013 is dit eenmalig gecorrigeerd voor 2013. Nu wordt dit
ook gecorrigeerd voor de volgende jaren.
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305. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat alleen de taakstelling op sportfondsen één jaar wordt doorgeschoven omdat de huidige overeenkomst loop
t/m 2015. Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was sportfondsen - -30.000 -30.000 -30.000

 regionale sportvoorzieningen - -25.000 -50.000 -50.000

 accommodaties culturele voorzieningen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

  -100.000 -155.000 -180.000 -180.000

moet worden sportfondsen - - -30.000 -30.000

 regionale sportvoorzieningen - -25.000 -50.000 -50.000

 accommodaties culturele voorzieningen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

  -100.000 -125.000 -180.000 -180.000

      

verschil programma 3 - 30.000 - -

Programma 4: Beheer Openbare ruimte
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

401 Integraal Beheer Openbare Ruimte s 800.000 - - -

402 Plantsoenen s -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

403 Onderhoud park de Bloemerd s - -53.851 -53.851 -53.851

404 Versobering wijkgericht werken s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

405 Vervangingsinvesteringen s 6.575 6.400 6.225 14.252

406 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 4 746.575 -107.451 -107.626 -99.599

nadelig voordelig voordelig voordelig

401. Integraal Beheer Openbare Ruimte
Momenteel wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd op basis van afzonderlijke beheerplannen.
Dit gaan we integraal maken. Door in de uitvoering efficiëntie in te bouwen, zal dit op termijn disciplinair bezuiniging met zich
meebrengen. Ondanks deze efficiëntieslag zal er op termijn door o.a. nieuwe inzichten, met name in de zettingsgevoelig
gebieden, extra budget bij moeten om de basis kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid te garanderen. Genoemde bedragen
vloeien voort uit analyses (op basis van een theoretisch kwantitatieve en kwalitatieve doorgerekend model).
Voor het dagelijks onderhoud en het groot onderhoud zijn de bestaande budgettten voldoende. Voor de vervangingen zal extra
geld benodigd zijn. Omdat het hier om investeringen met maatschappelijk nut gaat zijn hiervoor altijd drie opties, te weten:

1. Vooraf sparen via een reserve,
Indien gekozen wordt voor deze optie zou vanaf 2014 jaarlijks 2,5 miljoen in de reserve gestort moeten worden om vervolgens
ieder jaar de investeringen in één maal af te schrijven ten laset van deze reserve.

2. achteraf afschrijven,
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Indien gekozen wordt voor deze optie lopen de kapitaallasten op van € 60.000 in 2014 naar € 500.000 in 2017. Deze
stijging zet zich in de volgende jaren verder door. Deze bedragen zijn beduidend lager dan bij optie 1, dit komt doordat de
investeringen in 40 tot 60 jaar worden afgeschreven.

3. of een mengvorm van de opties 1 en 2,
Indien gekozen wordt voor de mengvorm spaar je in de jaren dat je gelden over hebt. De investeringen activeer je en de
jaarlijkse afschrijvingslasten breng je, indien mogelijk, ten laste van de bestemmingsreserve. In deze kadernota is gekozen
voor deze mengvorm. De uitwerking van deze mengvorm wordt in onderstaand overzicht nader financieel uitgewerkt.

Optie 3, mengvorm 2014 2015 2016 2017

Kapitaallasten vervangingen
Integraal Beheer

0 60.301 184.988 355.014

Storting in bestemmingsreserve
integraal beheer (totaal 800.000)

800.000 0 0 0

Vrijval uit bestemmingsreserve
integraal beheer (totaal -600.303)

0 -60.301 -184.988 -355.014

Totaal 800.000 0 0 0

De maatregelen uit het actieplan geluid zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma ibor

402. Geen plantsoenen meer herinrichten wanneer deze versleten zijn, deze worden omgevormd naar gazon
Door plantsoenen die het einde van hun levensduur hebben behaald te vervangen voor gazon wat goedkoper is in beheer kan
er structureel een bezuiniging worden behaald van € 50.000 per jaar. Het zal leiden tot een versobering van het straatbeeld maar
voldoet aan de veiligheidscriteria.

403. Onderhoud park de Bloemerd gelijktrekken met de wijken vanaf 2015
De parken hebben nu beiden een eigen beheerplan waar naar gewerkt wordt. Door dit voor de Bloemerd los te laten en op
te nemen in de planning van de wijken, zal het onderhoud geëxtensiveerd worden en meer werkzaamheden in bestekken
worden opgenomen wat een bezuiniging jaarlijks oplevert van € 53.851 voor de Bloemerd. Het aantal maaibeurten wordt dan
teruggebracht naar één keer per jaar (wordt nu meerdere malen per jaar gedaan). Zodra de dunning is afgerond volstaat alleen
reguliere snoei van eens in de vier jaar. Hierbij worden dan bijvoorbeeld de randen langs de paden ver genoeg teruggesnoeid
zodat er vier jaar lang geen randsnoei hoeft plaats te vinden.

404 Versobering wijkgerichtwerken
Wijkgerichtwerken heeft regelmatig kleinschalige projecten. Door deze via het KCC te laten lopen of via werk met werk maken
met GWE uitvoering / beheer of andere afdelingen, kan er een bezuiniging van € 10.000 per jaar behaald worden.

405. Vervangingsinvesteringen
Er is gekeken naar de vervangingsinvesteringen voor de kadernota. Dit leidt tot hogere lasten.

Extra lasten
 2014 2015 2016 2017

7210432 Vrachtw. Peugeot 37-VF-
X6

   1.753

7210433 Vrachtwagen Peugeot 36-
VF-X6

   1.753

7210745 Nissan Pickup 2013 6.575 6.400 6.225 6.050

7210474 Depotdogs    4.696

 6.575 6.400 6.225 14.252
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406. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat geen enkele taakstelling voor alsnog hoeft te worden bijgesteld.

omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Brugbediening op afstand - -60.000 -60.000 -60.000

 Taakstelling op Groen; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf
kadernota2012 opgenomen.

-125.000 -125.000 -125.000 -125.000

 Duurzaam veilig -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

  -167.000 -227.000 -227.000 -227.000

moet worden Brugbediening op afstand - -60.000 -60.000 -60.000

 Taakstelling op Groen; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf
kadernota2012 opgenomen.

-125.000 -125.000 -125.000 -125.000

 Duurzaam veilig -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

  -167.000 -227.000 -227.000 -227.000

      

verschil programma 4 - - - -
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Programma 5: Wonen en ondernemen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

501 Welstandsbeleid i 15.000 - - -

502 Bouwleges s 200.000 200.000 200.000 200.000

503 BWT constructie s -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

504 Milieuambtenaar s 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Bijstellen taakstellingen s -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Totaal programma 5 249.000 234.000 234.000 234.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

501. Welstandsbeleid
In 2010 is de huidige Welstandsnota vastgesteld. Bij vaststelling is ook geadviseerd om deze na 4 jaar te herzien. Daarnaast is
vanuit de coalitie ook behoefte aan gebieden en/of categorieën waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden. Dit past ook
in de behoefte aan deregulering, aangezien sommige bouwwerken na opheffing van de welstandseis vergunningvrij worden. Voor
het herzien van de welstandsnota zijn gelden nodig voor participatie, inhoudelijk advies en aanpassing van het document. De
kosten zijn naar verwachting € 15.000.

502. Bouwleges
De bouwleges staan al jaren begroot op hetzelfde bedrag (plus indexatie). Die inkomsten worden i.v.m. afname grote projecten en
de crisis ook al jaren niet meer gehaald. De kosten zijn nog wel (deels) hetzelfde; denk aan toezicht en handhaving die vaak ruim
na de inkomsten worden gerealiseerd. Afgelopen jaren is middels begrotingswijziging aangepast. Voorstel is nu de begroting al bij
aanvang aan te passen. Overschot aan inkomsten worden in reserve gebracht voor uitvoeringskosten (toezicht en handhaving).
Egalisatiereserve omgevingsvergunning is nu leeg.

503. BWT constructie
Momenteel wordt een van de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht opgeleid tot constructeur. Wij verwachten op die manier
op termijn een deel van de nu ingehuurde expertise binnen eigen capaciteit op te vangen. Kanttekening is dat het maken van
constructieve berekeningen een specialisme dat altijd deels zal moeten worden ingehuurd.

504. Milieuambtenaar
In het coalitieakkoord is gesteld dat er een milieuambtenaar wordt aangesteld (1 fte). De hierin voorgestelde dekking is niet
realistisch (uit structurele overschot op diensten omgevingsdienst en overheveling regioambtenaar). Blijft het feit dat deze
afspraak uit het coalitieakkoord tot op heden nog niet is gerealiseerd. Middels deze (ongedekte) aanvraag kan dit als nog
gebeuren.

Taakomschrijving van de milieuambtenaar is vooral uitvoering van het milieubeleidsplan en stimuleren lokale initiatieven,
waaronder richting bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
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505. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat de kosten voor de volkstuinen aan de Hoogmadeseweg niet meer opgenomen hoeven te worden (al eerder
is besloten deze niet aan te kopen). Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Volkstuinencomplex hoogmadeseweg 6.000 6.000 6.000 6.000

 Milieubeheer -7.785 -19.891 -19.891 -19.891

 Energiefonds 14.000 14.000 14.000 14.000

  12.215 109 109 109

moet
worden

Volkstuinencomplex hoogmadeseweg - - - -

 Milieubeheer -7.785 -19.891 -19.891 -19.891

 Energiefonds 14.000 14.000 14.000 14.000

  6.215 -5.891 -5.891 -5.891

      

verschil programma 5 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

601 Uitvoering drank- en horecawet s 30.000 30.000 30.000 30.000

602 Premie aansprakelijksheidsverzekering s 13.580 13.580 13.580 13.580

603 Verhoging assurantiebelasting s 12.000 12.000 12.000 12.000

604 Regionaal Veiligheidshuis s 10.000 10.000 10.000 10.000

605 Burgelijke stand s 28.500 28.500 28.500 28.500

606 Modernisering GBA naar BRP s 50.000 - - -

607 Voorlichting s -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

608 Enkel Wettelijke verplichtingen IBP s - - -50.000 -50.000

609 Individueel opleidingsbudget s 27.500 27.500 27.500 27.500

610 Bijdrage Servicepunt71 s 45.152 43.196 41.331 40.066

611 Vervangingsinvesteringen s - 39.330 104.673 151.943

612 Bijstellen taakstellingen s 125.000 125.000 50.000 -

Totaal programma 6 316.732 304.106 242.584 238.589

nadelig nadelig nadelig nadelig

601. Drank- en horecawet
Per 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht geworden waarbij er verantwoordelijkheden zijn verschoven
van de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. Belangrijkste drie consequenties zijn 1.) dat er voor
ondernemers minder vaak een vergunning aangevraagd hoeft te worden; 2.) dat de gemeente keuzes moet maken ten aanzien
van toezicht en handhaving; en 3.) dat er beleidsmatig afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt: hoe zwaar zetten we als
gemeente in op alcoholmatiging. Als voorbeeld: een alcoholverbod in sportkantines zal leiden tot drastisch minder alcoholgebruik
ter plaatse, maar heeft grote consequenties voor begrotingen van sportclubs én vraagt veel capaciteit ten aanzien van toezicht
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en handhaving door de gemeente. Zowel op het gebied van toezicht en handhaving als op gebied van welzijnsvraagstukken
zullen dit jaar keuzes gemaakt moeten worden. De bestuurlijke keuzes bepalen hoe groot de bedragen zullen zijn die vanuit de
gemeente nodig zijn voor alcoholmatiging, toezicht en handhaving, kortom uitvoering van de drank- en horecawet.

In de loop van de tweede helft van 2013 zal na integrale afweging een advies naar het bestuur komen, waarna duidelijk zal
worden welke politieke keuzes worden gemaakt.

602. Premie aansprakelijksheidsverzekering
Het budget voor verzekeringen is onvoldoende. Zo is het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering € 27.540 terwijl de in
2012 de in rekening gebrachte premie € 41.120 bedroeg.
De grondslag voor de berekening van de premie van de aansprakelijkheidsverzekering is het aantal inwoners in een gemeente.
Tot 2011 heeft de gemeente een premiegarantie gehad op de verzekering, hierna is de index op de premie toegepast door
Centraal Beheer. Het indexcijfer schommelt per jaar, voor 2013 is dit indexcijfer vastgesteld op 1,5%. Het schadebeeld van
de gemeente heeft geen invloed gehad op de berekening van de premie. In deze aanvraag is niet de verhoging van de
assurantiebelasting meegenomen, dit is in een aparte aanvraag voor alle verzekeringen gedaan

603. Verhoging assurantiebelasting
In 2012 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7 % naar 21 %. Dit heeft een kostenverhoging van € 12.000 tot gevolg waar
geen budget voor beschikbaar is. De  verhoging van de assurantiebelasting leidt in 2013 al tot een tekort op het nu beschikbare
budget voor verzekeringen.

604. Regionaal Veiligheidshuis
Aansluiting bij het regionaal Veiligheidshuis is niet verplicht, maar er is toenemende druk vanuit het rijk, mogelijk resulterend in
een verplichting van regionale deelname. Daarbij zijn er zeker argumenten om aan te sluiten:
■ uniforme en gestructureerde werkwijze bij de aanpak van veelplegers, jeugdgroepen en huiselijk geweld;
■ gebundelde expertise, naar verwachting resulterend in kwalitatief betere en snellere aanpak;
■ structurele casuïstiekbespreking met de partners, uitmondend in integrale plannen van aanpak;
■ borging van het traject van nazorg voor ex-gedetineerden, wat anders afzonderlijk moet worden gefinancierd.

Voorgesteld wordt nu om vanaf 2014 structureel € 10.000 per jaar op te nemen. Over deelname aan het veiligheidshuis moet nog
worden besloten. Het genoemde budget kan voor deelname worden ingezet of voor het in eigen beheer uitvoeren van de hiervoor
genoemde punten.

605. Burgerlijke stand
Met in werking treden van de basis registratie personen (BRP) zullen aanvragen voor uittreksels en afschriften voor een groot
gedeelte komen te vervallen. Alleen de aanvragen voor internationaal gebruik blijft gehandhaafd. Hierdoor zullen de inkomsten
dalen.

606. Modernisering GBA naar BRP
Modernisering van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) naar de nieuwe wet Basisregistratie Personen(BRP). Begin 2014
zal Leiderdorp als koplopergemeente aansluiten op de BRP. Hierdoor zal Leiderdorp moeten beschikken over een Burgerzaken
module(BZM) die ontwikkeld wordt door de software leverancier.

607. Voorlichting
In 2012 is geld overgehouden op het budget van voorlichting. Door daarnaast ook nog gemeente aan huis te vervangen door de
website, kan bespaard worden op de wekelijkse advertenties in het Leiderdorps weekblad + enkele specials.

608. Enkel wettelijke verplichingen IBP
Inmiddels is er meer duidelijkheid over het ICT budget. Het is mogelijk om dit budget te versoberen door enkel de wettelijke
verplichtingen (Operatie NUP) uit te voeren waaronder de basisregistraties (BRP, BGT, BKR, HR), eHerkenning, Lopende Zaken
en Digikoppeling. Echter de kosten van de verschillende bouwstenen zijn nog niet inzichtelijk. Het laten vervallen van de niet
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wettelijke verplichtingen zou een mogelijke besparing op kunnen leveren van € 25.000, hierbij kan gedacht worden aan het
laten vervallen van de doorontwikkeling Sharepoint omgeving, digitalisering van werkprocessen. Kwaliteits Instituut Nederlandse
Gemeente (KING) voert impact analyses uit om inzicht te krijgen in de financiële consequenties die de implementatie van de
genoemde bouwstenen heeft, deze kosten kunnen hoger uitvallen dan in eerste instantie landelijk ingeschat. In 2015 moeten alle
bouwstenen zijn geïmplementeerd. Het advies zou zijn om het budget, zoals vermeld in het Informatiebeleidsplan 2013-2015,
vanaf 2016 bij te stellen met -/- € 50.000

609. Individueel opleidingsbudget
In de cao voor gemeenteambtenaren is afgesproken dat gemeenten een persoonsgebonden ontwikkelbudget ter beschikking
stellen. Deze afspraak geldt voor drie jaar en is per 1 januari 2013 ingegaan. De afspraak is kort samengevat:
■ Per jaar heeft de medewerker recht op een budget van € 500. Hij kan dat inzetten ter bevordering van zijn inzetbaarheid en zijn

arbeidsmarktpotentie.
■ Opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor zijn functie vallen hier niet onder.
■ Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn budget. Dit wordt vastgelegd in het

persoonlijk ontwikkelingsplan. Hij kan er ook voor kiezen het op te sparen, zodat hij uiterlijk in 2015 een ruimer budget heeft, is
in een jaar geen bestemming gegeven aan het budget, dan vervalt het.

Uitgaande van het reguliere opleidingsbudget is geen ruimte voor zowel opleidingen noodzakelijk voor uitoefening van de functie
en het individueel opleidingsbudget. Willen we het budget toereikend maken om iedere medewerker € 500 ter beschikking te
stellen, zal een begrotingswijziging nodig zijn. Uitgangspunt bij deze wijziging is dat een deel van het huidige opleidingsbudget
wordt ingezet voor deze nieuwe CAO afspraak. Wij stellen daarom voor om het totale opleidingsbudget in vervolg vast te stellen
op € 1.250 per medewerker. Met 182 medewerkers komen we daarmee uit op € 227.500. Het begrote studiekostenbudget voor
2014 en verder is € 200.000 per jaar. Waardoor jaarlijks een bedrag van € 27.500 extra benodigd is.

De afspraak in de cao geldt voor drie jaar, 2013 t/m 2015. Vanuit de resultstaatbestemming 2012 wordt voorgesteld om voor
2013 extra budget te regelen. Hoewel deze afspraak slechts voor drie jaar geldt voorzien wij dat bij verlenging van de cao deze
afspraak waarschijnlijk niet naar beneden zal worden bijgesteld. Wellicht zal een andere afspraak worden gemaakt, maar dat zal
voor Leiderdorp dan niet tot lagere kosten leiden. Vandaar dat deze wijziging wordt voorgesteld voor alle jaren.

610. Bijdrage Servicepunt71
Op basis van de begroting 2014 van Servicepunt71 (vastgesteld door het DB 6/5/2013) worden de bijdragen van de deelnemers
volgens de meerjarenbegroting 2013 verhoogd met een index van 1,54%.

611. Vervangingsinvesteringen
Er is gekeken naar de vervangingsinvesteringen voor de kadernota. Dit leidt tot hogere lasten. De grootste mutaties worden
veroorzaakt door vervanging software heffingen en belastingen, GBA en de tablets en mobiele telefoons.

Applicaties worden vaak langer dan 5 jaar gebruikt omdat de applicatie nog steeds prima voldoet en er kennis binnen de
organisatie van de applicatie aanwezig is. De vervanging kan dan later in de tijd of zelfs voor 5 jaar worden overgeslagen.
Ook omdat binnen één jaar niet voldoende capaciteit aanwezig is om meer dan 2 applicaties te vervangen. De taakstelling is
opgenomen in de onderstaande tabel die de te verwachte doorschuiving aangeeft.

Extra lasten
 2014 2015 2016 2017

7210406 Vastgoed systeem
software

    

7210457 IBP Intern gebruik basis
registratie

 3.705 3.591 3.478

7210799 Tablets    12.892

7210800 Mobiele telefoons   16.050 15.525
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 2014 2015 2016 2017

7210398 Software BWT   11.400 11.050

7210402 GBA, burgerzaken   28.500 27.625

7210403 Klantbegeleidingssysteem  7.125 6.906 6.688

7210452 IBP Publiek rechterlijke
beperkingen

   1.381

7210459 IBP Invoeren DURP    4.144

7210462 IBP Messagebrooker    16.575

Technische Toetsing
Bouwactiviteiten (Nen normen en
wetgeving)

    

BAG software   14.250 13.813

Bestek software    8.550

Uitvaart software    8.550

Belastingen software   14.250 13.813

Heffingen / Invorderingen software  14.250 13.813 13.375

Gevonden en verloren voorwerpen
software

    

GIS software    13.813

WMO software  9.975 9.669 9.363

Waarderings software   14.250 13.813

Intranet    13.813

Cyclorama's software  4.275 4.144 4.013

Leerlingenvervoer software    6.906

eigendommenbeheer software     

Digitale presentatieschermen (4x)
investering 10.000 4jr

2.850 2.763

Taakstelling doorschuiven
investeringen

-35.000 -70.000

 0 39.330 104.673 151.943

612. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat de taakstelling:
■ KCC; de besparing niet in de ICT systemen te vinden is, maar voornamelijk op persooneelsvlak, de besparing was te vroeg

ingeboekt. Nu wordt dit gecorrigeerd door 50% op te boeken in 2016 en 100% in 2017. Daarnaast is de naam van de
taakstelling is gewijzigd van KCC in organisatiewijziging.

■ dienstverlening facilitair, gezien de huidige ontwikkelingen rondom Servicepunt71 is het niet wenselijk om nu een extra
taakstelling aan Servicepunt71 op te dragen, deze taakstelling is dan ook doorgeschoven van 2014 naar 2016.
Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

omschrijving 2014 2015 2016 2017

was De algemene taakstelling van € 500.000 is voor de jaren 2012 en
verder is conform de kadernota 2012-2015 gesplitst in € 200.000
materieel en € 300.000 personeel. Van het materiele deel is nog niet
alles gespecificeerd. Het restant staat hier.

-100.946 -149.946 -149.946 -149.946

 dienstverlening facilitair -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
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omschrijving 2014 2015 2016 2017

 concernzaken ondersteuning -5.000 -50.000 -50.000 -50.000

 Doorontwikkeling KCC -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

 inkoopvoordelen -373.084 -340.178 -342.178 -342.178

 restant taakstelling 10% op samenwerkingsverbanden -10.120 -10.120 -10.120 -10.120

 sterkere sturing op taken samenwerkingsverbanden - -70.000 -140.000 -140.000

  -614.150 -745.244 -817.244 -817.244

moet worden De algemene taakstelling van € 500.000 is voor de jaren 2012 en
verder is conform de kadernota 2012-2015 gesplitst in € 200.000
materieel en € 300.000 personeel. Van het materiele deel is nog niet
alles gespecificeerd. Het restant staat hier.

-100.946 -149.946 -149.946 -149.946

 dienstverlening facilitair    -25.000  -25.000

 concernzaken ondersteuning  -5.000 -50.000 -50.000 -50.000

 Organisatiewijziging    -50.000  -100.000

 inkoopvoordelen -373.084 -340.178 -342.178 -342.178

 restant taakstelling 10% op samenwerkingsverbanden -10.120 -10.120 -10.120 -10.120

 sterkere sturing op taken samenwerkingsverbanden - -70.000 -140.000 -140.000

  -489.150 -620.244 -767.244 -817.244

      

verschil Algemene dekkingsmiddelen 125.000 125.000 50.000 0

Programma 7: Grondontwikkeling
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

701 Eenmalige mutatie grondexploitatie i -200.000 - - -

Totaal programma 7 -200.000 - - -

voordelig voordelig voordelig voordelig

701. Eenmalige mutatie grondexploitatie
Er doen zich in 2014 mogelijkheden voor om extra opbrengsten binnen de W4locaties te realiseren. De verwachting is dat dit ca
200.000 euro zal zijn.
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Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

801 Algemene uitkering Gemeentefonds s -754.757 -58.821 549.811 887.396

802 mutatie behoedzaamheidsreserve s 225.000 100.000 -175.000 -550.000

803 Inhuur taxatie woningen s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

804 Markt opheffen/kostendekkend maken s - - -19.500 -19.500

805 Toeristenbelasting verhogen s -16.500 -16.500 -16.500 -16.500

806 Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen -656.257 -85.321 228.811 191.396

voordelig voordelig nadelig nadelig

801. Algemene uitkering Gemeentefonds
De algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt berekend op basis van de laatst verschenen circulaire van het ministerie
over dit onderwerp. Dit is de meicirculaire 2013. Circulaires geven nooit de zekerheid die je als gemeente zou willen krijgen
van het rijk. Ook deze meicirculaire kent weer een aantal onzekerheden. Zo is bekend dat om de 3% norm te kunnen halen
het rijk nog meer moet bezuinigen. Deze extra bezuinigingen zijn niet in de meicirculaire verwerkt en daarmee ook niet in deze
kadernota.

Belangrijke posten die wel verwerkt zijn, zijn de volgende:
■ BCF niet afgeschaft

In het onderhandelaarsakkoord op 18 januari 2013 is opgenomen dat het BTW-compensatieFonds (BCF) niet wordt
afgeschaft, zoals dat nog de bedoeling was in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Als gevolg van het niet afschaffen
van het BCF wordt wel een korting toegepast op de het Gemeentefonds, in 2014 € 174 mln, Vermeerderd in 2015 met : € 310
mln.
De onderhandelaars hebben tevens afgesproken dat het BCF geen open einde regeling meer is. Het maximum bedrag
wordt vooraf bepaald. Daarbij geldt het niveau van 2014 als norm, dat vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd met het
accrespercentage volgens de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af). Afwijkingen van het plafond worden
verrekend met het gemeentefonds en provinciefonds, dus zowel de onderschrijding als de overschrijding. Een overschrijding
van declaraties bij het BCF zal leiden tot een korting op het gemeentefonds en dat gaat ten koste van de gemeenten die
minder dan evenredig hebben gedeclareerd bij het BCF.

■ Onderuitputting 2012
Zoals in de brief over de decembercirculaire aangekondigd is het definitieve accres over 2012 verlaagd als gevolg van
onderuitputting van de departementen, hiermee was al rekening gehouden door de behoedzaamheidsreserve uit 2012
hiervoor mee te nemen naar dit jaar. Deze kan nu ingezet worden om een deel van deze verlaging mee te verrekenen. Deze
onderuitputting heeft voor een deel een structureel karakter, zoals in bovenstaande tabel zichtbaar.

■ Handhaving BCF
In het Regeerakkoord was men voornemens het BTW-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In het financieel akkoord dat het
Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een
handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting is daarbij wel gehandhaafd en in deze circulaire
opgenomen.

■ Prijspeil naar 2014
In de Meicirculaire 2013 verspringt het basisjaar en wordt in 2014 de nominale ontwikkeling meegenomen.

■ Hoeveelheidsverschillen
De hoeveelheidsverschillen in 2013 worden veroorzaakt doordat een aantal kengetallen voor de berekening van de algemene
uitkering (zoals aantal woningen) inmiddels definitief zijn vastgesteld voor 2013, hier wordt dan ook mee verder gerekend. Voor
2014 en verder wordt uitgegaan van herijkte kengetallen ten behoeve van kadernota en begroting 2014. 
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■ WOZ herwaardering
Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief verhoogd, voor eigenaren van woningen op 0,1085%, voor
gebruikers van niet-woningen op 0,1153% en voor eigenaren van niet- woningen op 0,1430% vastgesteld. Dit leidt tot een
hogere aftrek binnen het gemeentefonds.
Deze tarieven houden rekening met een landelijke daling van WOZ-waarden gedurende 2012 van 5,7% voor woningen en
4,4% voor niet-woningen.

■ Onderwijshuisvesting
In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW
ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag wordt in de verdeling toegerekend
aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. In afwachting van nadere besluitvorming is voorlopig een verdeling
naar rato van de maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting toegepast.

■ Dualiseringskorting
In de decembercirculaire 2012 zijn de gemeenten geïnformeerd over de uitname uit het gemeentefonds vanwege de
dualiseringscorrectie. Deze uitname wordt nu verdeeld.

Per saldo resulteren deze mutaties in een bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de in de begroting opgenomen
bedragen. Voor 2014 is dit sterk positief, voor 2015 licht positiet en vanaf 2016 sterk negatief.

802. behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds
Met het landelijk afschaffen van de behoedzaamheidsreserve en het opnieuw instellen van het principe samen de trap op, samen
de trap af, hebben wij ervoor gekozen om zelf een behoedzaamheidsreserve te begroten. Dit betekent dat jaarlijks een bedrag
van € 130.000 minder aan algemene uitkering wordt begroot dan dat de circulaires aangeven. Deze behoedzaamheidsreserve
wordt vervolgens ingezet om tegenvallers op te kunnen vangen. Deze tegenvallers kunnen ontstaan door uitnamen uit het
gemeentefonds of doordat de geraamde aantallen (bv inwoners, woningen) anders uitvallen dan begroot.

Voorgesteld wordt nu om deze behoedzaamheidsreserve om te zetten in een bestemmingsreserve. Daarbij gaat het volgende
principe gelden. jaarlijks wordt een bedrag van € 230.000 gestort in deze reserve. De dekking hiervoor komt uit de hiervoor
genoemde behoedzaamheidsreserve en de extra opgenomen post onvoorzien ad € 100.000.

Deze reserve heeft als doel om schommelingen in de algemene uitkering op te kunnen vangen. Gedurende jaar t en t+1, voor
nu is dit 2013 en 2014, worden bijstellingen als gevolg van nieuwe aantallen en circulaires steeds verrekend met deze reserve.
Bijstellingen voor de jaren daarna worden in principe niet uit deze reserve gedekt maar hier wordt via een beleidswijziging een
oplossing gezocht. Deze oplossingen zijn nu voor 2016 en 2017 nog niet gevonden. Daarom staan er nu onttrekkingen uit deze
reserve begroot. Hiermee zijn dit eigenlijk taakstellingen om in volgende jaren alsnog nader in te vullen. Wij zijn ons hiervan
bewust en bliijven zoeken naar oplossingen, ook om het materieel evenwicht in de komende jaren te behouden.

Voor 2013 is de tussentijdse wijziging inmiddels bekend, zie ook de 1e bestuursrapportage van 2013. Voor 2014 staat deze post
vooralsnog op pm, gezien de verwacht extra bezuinigingen die vanuit het Rijk op ons afkomen kan dit nog tot een behoorlijk
bedrag oplopen.

behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017

bestaande
behoedzaamheidsreserve

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

onvoorzien 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

storting/onttrekking 225.000 100.000 -175.000 -550.000

stelpost tussentijdse bijstellinge  -93.000 pm

mutatie per jaar 230.000 455.000 330.000 55.000 -320.000 

saldo eind van het jaar 137.000 592.000 922.000 977.000 657.000
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behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017

effect op algemene
dekkingsmiddelen

- 225.000 100.000 -175.000 -550.000 

803. Inhuur taxatie woningen
In 2012 is een aanbesteding gedaan voor de taxatie woningen-niet woningen en het adviseren bij bezwaar. Het kostenaspect
heeft voor 40% meegewogen in de uiteindelijke keuze. Verwachting is dat de kosten van externe advisering per 2014 kan
afnemen. Kanttekening is dat het altijd afhankelijk is van het aantal bezwaarzaken. Als dat toeneemt, neemt de kostenbesparing
weer af.

804. Markt kostendekkend maken/opheffen
De markt kost ruim € 30.000 (voornamelijk fte) en levert € 10.000 op. Kostendekkend maken is een optie. Ook opheffen levert een
kostenbesparing op van € 1.000 op jaarbasis plus 0,2 fte.

805. Toeristenbelasting verhogen
In de regio (Oegstgeest, Leiden) ligt het tarief voor toeristenbelasting op € 2. Als wij die prijs overnemen, levert dat € 16.500 plus
indexatie (niet meegenomen in schema) op.

806. Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
De groot onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen zal worden herzien. Mede naar aanleiding van de opmerkingen
van de accountant kan hierbij een jaarlijkse besparing ingeboekt worden. Deze besparing bestaat uit een structureel lagere
dotatie in de ondervoorziening gemeentelijke gebouwen en in de uren die aan het beheer worden besteed.
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E. MUTATIE RESERVES

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

901 re-integratie WWB i 92.500 92.500 92.500 -

902 Egalisatie integraal beheer openbare ruimte i -800.000 60.301 184.988 355.014

903 Behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds 455.000 330.000 55.000 -320.000

Totaal t.l.v. reserves -252.500 482.801 332.488 35.014

901. Re-integratie/WWB
Binnen het participatiebeleid ligt het accent op de bevordering van arbeidsparticipatie. Door de stijging van het aantal nieuwe
klanten is het binnen het beperkte participatiebudget niet mogelijk om het zittende bestand ook te benaderen. Echter, hoe later
iemand start met participatie, hoe lastiger het wordt om uit de uitkeringssituatie te komen. Daarnaast staan in het kader van
voorkomen van fraude en het vergroten van de nalevingsbereidheid, handhaving en preventie hoog op de agenda. Klanten
vaker zien voorkomt problemen en werkt stimulerend, maar de gemeente zal de klanten dan ook perspectief moeten bieden. Om
naast de nieuwe instroom ook de huidige klanten goed te kunnen bedienen en uit te laten stromen naar arbeid is onderstaande
intensivering van het budget benodigd.

Ultimo 2012 is het totale aantal klanten in de bijstand 295. Hiervan zitten 193 personen langer dan 1 jaar in de uitkering. Van
het totaal bestand heeft 38 % vrijstelling van arbeidsplicht. Wordt deze factor meegewogen dan bestaat de doelgroep zittend
bestand uit 73 klanten. Een re-integratietraject via het Participatiecentrum kost gemiddeld € 3.800. Activering zittend bestand:
73 * € 3.800 = € 277.400.

In bovenstaand schema is uitgegaan van het stapsgewijs benaderen van 1/3 van de doelgroep per jaar. Omdat het om incidentele
gelden gaat wordt voorgesteld dit te dekken uit de reserve sociaal beleid.

902. Egalisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (zie ook 401)
Om de stijgende lasten van post 401 Integraal Beheer Openbare ruimte te kunnen egaliseren wordt voorgesteld om een
bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte in te stellen. Overschotten kunnen worden gestort in deze reserve om vervolgens
ingezet te kunnen worden voor egalisatie van de kapitaallasten in volgende jaren. Vooralsnog is alleen een storting in 2014
opgenomen. De onttrekking is gelijk aan de geraamde kapitaallasten.

903. Behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds (zie ook 802)
Zoals in post 802 beschreven wordt er een nieuwe bestemmingsreserve gecreëerd voor de algemene uitkering. Hierin worden de
komende jaren bedragen gestort en in de jaren 2016 en 2017 bedragen onttrokken.
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F. RISICO'S

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

1001 Sociale dienst s p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal risico's - - - -

1001. Sociale dienst
Zoals opgenomen onder programma 2, is bij het contract van de uitvoering van de sociale dienst sprake van een mogelijke
naheffing. Dit risico zal in de risicoparagraaf van de begroting worden toegevoegd
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G. FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

Algemene uitgangspunten

- MJB 2013-2016 na begrotingswijziging 3/2013 s -67.233 17.206 -346.923 -375.478

1 Indexatie baten s -216.000 -216.000 -216.000 -216.000

2 Indexatie lasten s - - - -

3 Indexatie lonen s 200.000 200.000 200.000 200.000

4 Areaaluitbreiding s 75.000 200.000 300.000 300.000

5 Interne rente s - - - -

Totaal Algemene uitgangspunten -8.233 201.206 -62.923 -91.478

voordelig nadelig voordelig voordelig

Programma 1

101 WMO individuele voorzieningen s -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

102 Subsidieplafonds i -50.900 -50.900 -101.800 -101.800

103 Conciergies pcsv s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

104 Drie transities s p,m, p,m, p,m, p,m,

105 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 1 -215.900 -215.900 -266.800 -266.800

voordelig voordelig voordelig voordelig

Programma 2

201 Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

202 Sociale dienst s -115.000 -115.000 -115.000 -115.000

203 WSW s -127.600 -238.000 -157.000 -102.000

Totaal programma 2 -257.600 -368.000 -287.000 -232.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

Programma 3

301 Buurtsportcoach i - - - -

302 Onderhoud Sportvelden i p,m, - - -

303 Breedtesport s - - - -

304 Correctie sociaal cultureel werk s 20.000 20.000 20.000 20.000

305 Bijstellen taakstellingen i - 30.000 - -

Totaal programma 3 20.000 50.000 20.000 20.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 4

401 Integraal Beheer Openbare Ruimte s 800.000 - - -

402 Plantsoenen s -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

403 Onderhoud park de Bloemerd s - -53.851 -53.851 -53.851

404 Versobering wijkgericht werken s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

405 Vervangingsinvesteringen s 6.575 6.400 6.225 14.252

406 Bijstellen taakstellingen s - - - -
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onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

Totaal programma 4 746.575 -107.451 -107.626 -99.599

nadelig voordelig voordelig voordelig

Programma 5

501 Welstandsbeleid i 15.000 - - -

502 Bouwleges s 200.000 200.000 200.000 200.000

503 BWT constructie s -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

504 Milieuambtenaar s 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Bijstellen taakstellingen s -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Totaal programma 5 249.000 234.000 234.000 234.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 6

601 Uitvoering drank- en horecawet s 30.000 30.000 30.000 30.000

602 Premie aansprakelijksheidsverzekering s 13.580 13.580 13.580 13.580

603 Verhoging assurantiebelasting s 12.000 12.000 12.000 12.000

604 Regionaal Veiligheidshuis s 10.000 10.000 10.000 10.000

605 Burgelijke stand s 28.500 28.500 28.500 28.500

606 Modernisering GBA naar BRP s 50.000 - - -

607 Voorlichting s -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

608 Enkel Wettelijke verplichtingen IBP s - - -50.000 -50.000

609 Individueel opleidingsbudget s 27.500 27.500 27.500 27.500

610 Bijdrage Servicepunt71 s 45.152 43.196 41.331 40.066

611 Vervangingsinvesteringen s - 39.330 104.673 151.943

612 Bijstellen taakstellingen s 125.000 125.000 50.000 -

Totaal programma 6 316.732 304.106 242.584 238.589

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 7

701 Eenmalige mutatie grondexploitatie i -200.000 - - -

Totaal programma 7 -200.000 - - -

voordelig voordelig voordelig voordelig

Algemene Dekkingsmiddelen

801 Algemene uitkering Gemeentefonds s -754.757 -58.821 549.811 887.396

802 mutatie behoedzaamheidsreserve s 225.000 100.000 -175.000 -550.000

803 Inhuur taxatie woningen s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

804 Markt opheffen/kostendekkend maken s - - -19.500 -19.500

805 Toeristenbelasting verhogen s -16.500 -16.500 -16.500 -16.500

806 Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen -656.257 -85.321 228.811 191.396

voordelig voordelig nadelig nadelig
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onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

TOTAAL EXPLOITATIE -5.684 12.640 1.046 -5.892

voordelig nadelig nadelig voordelig
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