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aankondiging financiële kadernota 2014-2017 

Geachte leden van de raad, 

De financiële opgave voor bezuinigingen van de gemeente is en blijft fors. Net als vorig jaar 
zijn de effecten van het rijksbeleid de belangrijkste ingrediënten voor het opstellen van de 
financiële kadernota. Nog niet alle effecten zijn bekend. De wisseling van kabinet, het 
daardoor nog niet volledig uitgewerkte regeerakkoord en de komst van een mogelijk 
'oranjeakkoord' maken veel zaken nu nog onzeker. 
De begroting 2014 en vooral de behandeling van de financiële kadernota 2014 op 8 juli van dit 
jaar in de Raad is een belangrijk moment. In deze brief schetsen wij welke informatie op dit 
moment bij ons bekend is ten aanzien van de financiële opgave 2014-2017 en hoe wij het 
proces inrichten om te komen tot een kademota die moet leiden tot een sluitende begroting. 

Verwachte financiële mutaties 2014 en verder 
Algemene uitkering 
De belangrijkste pijler van de financiële uitgangspositie is onze verwachting rondom de 
algemene uitkering. De decembercirculaire is de laatste door het rijk verzonden circulaire 
waarop wij onze berekeningen baseren. Er zijn echter nog verschillende factoren die 
aanvullende mutaties van de algemene uitkering veroorzaken te weten: 

+ verhoging algemene uitkering als gevolg van hanteren prijspeil 2014 i.p.v. 2013 
- verlaging als gevolg van verwerking regeerakkoord 
- verlaging als gevolg van het Financieel akkoord Rijk en medeoverheden 21 januari 2013 

(o.a. niet afschaffen btw-compensatie fonds) 
- verlaging als gevolg van het nog te sluiten 'oranjeakkoord' 

Voor deze vier items zijn thans aannames gedaan. Op basis van deze aannames zal de 
algemene uitkering (naar verwachting) stijgen in de jaren 2014 (+ € 750.000) en 
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2015 (+ € 300.000). Voor de jaren 2016 (- € 350.000) en 2017 (- € 700.000) voorzien wij een 
daling. Waarschijnlijk zal bij het verschijnen van de meicirculaire meer zekerheid over deze 
bedragen gegeven worden. 

Overige ontwikkelingen 
Naast de algemene uitkering wordt ook gekeken naar overige (autonome) ontwikkelingen die 
op de gemeente afkomen. Zo zijn te noemen: 

het aantal omgevingsvergunningen neemt af (en daarmee de inkomsten) 
- areaaluitbreiding 
- verhoging personele lasten als gevolg van hogere werkgeverskosten 
- overige indexatie op baten en lasten 

Risico's 
Vervanging wegen 
Er is een voorziening voor onderhoud wegen, maar met de vervanging van wegen wordt nu 
geen rekening gehouden. Deze problematiek is ook benoemd in het rekenkamerrapport 
wegenonderhoud van 3 oktober 2012. Deze vervangingen werden in het verleden altijd 
geactiveerd waardoor de kapitaallasten op de toekomst drukten. Met de verkoop van de 
aandelen Nuon zijn deze investeringen versneld afgeschreven. Maar voor toekomstige 
vervangingen zal dit opnieuw op de begroting gaan drukken. We schatten in dat dit neerkomt 
op een forse kostenpost. Met uw raad willen we bespreken of en op welke wijze we de 
afspraak rond vervangingsinvesteringen uit het coalitieakkoord in deze financieel moeilijke 
tijden onverkort overeind kunnen houden. 

Overige risico's 
In de kadernota zullen de nieuw te verwachten risico's worden benoemd en zal eveneens 
gekeken worden of de al eerder in de begroting opgenomen taakstellingen nog realistisch zijn 
of dat deze moeten worden bijgesteld. 

Verder bezuinigen noodzakelijk 
Het bovenstaande maakt de afwegingen in de financiële kadernota 2014-2017 bepaald niet 
gemakkelijk. Daarin staat Leiderdorp niet alleen. Vele gemeenten hebben reeds 
aangekondigd dat nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk zijn. 

Ook voor Leiderdorp geldt dat de doorwerking van rijksbeleid en de uitvoering van 
gemeentelijke plannen niet met elkaar in evenwicht te brengen zijn in de lopende begroting. 
Het college zet onverkort in op een kadernota die moet leiden tot een sluitende begroting. 
Maar daarbij dient wel de realiteit in het oog gehouden te worden. De extra te verwachten 
bezuinigingen van het rijk zullen moeten worden opgevangen door op andere punten uit de 
begroting te bezuinigen. Deze bezuinigingen zullen naar verwachting de nodige discussie 
oproepen. Dit alles bovenop de al in de afgelopen jaren opgenomen bezuinigingen. Dit leidt er 
mogelijk toe dat ingrijpende keuzes noodzakelijk zullen zijn. 

Weg naar de financiële kadernota 
Welke weg zullen wij dan bewandelen naar het maken van die keuzes? Het college houdt 
vast aan de uitgangspunten rond een gezond financieel beleid. Een sluitende begroting is een 
harde randvoorwaarde bij de voorstellen die het college uw raad in de kadernota zal doen. 



De voorstellen in de kadernota zullen steeds getoetst worden aan de door de raad 
vastgestelde toekomstvisie, opdat deze twee documenten op elkaar aangesloten blijven. 
Voor uw vergadering van 8 juli as. zal de kadernota ter behandeling aangeboden worden. Aan 
de hand van deze behandeling zal vervolgens de begroting 2014-2017 worden opgesteld. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de start van het traject 
rond de financiële kadernota. Wij kijken uit naar een vruchtbare discussie met uw raad en 
rekenen op een goed resultaat. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders 

A.H. Schouten 
secretaris 
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