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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 4-06-2013 

Onderwerp:  jaarverslag 2012 en 

resultaatbestemming 2012 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Het jaarverslag 2012 vast te stellen met een positief saldo van € 2.091.318,27 en met 

de volgende bedragen per programma:  

bedragen x € 1.000 Begroting na 
wijziging 

jaarrekening 2012 

  saldo lasten baten saldo 

1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 9.196 9.706 -582 9.124 

2 Werk en Inkomen 2.259 9.603 -8.533 1.069 

3 Kunst, Cultuur en Sport 3.780 3.482 -87 3.395 

4 Beheer openbare ruimte 6.017 10.344 -4.696 5.648 

5 Ruimtelijk beleid 1.308 1.775 -500 1.275 

6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.033 12.791 -1.149 11.642 

7 Grondontwikkeling 1.634 15.019 -19.975 -4.956 

Algemene Dekkingsmiddelen -31.828 2.507 -34.966 -32.460 

saldo voor bestemming 4.397 65.227 -70.489 -5.262 

resultaatbestemming -4.012 27.009 -23.453 3.556 

resultaat voorgaand jaar -385             -385                  -385 

saldo na bestemming 177 92.235 -94.327 -2.091 

  voordeel     voordeel 

 

2. € 70.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de structuurvisie; 

3. € 24.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het waterplan; 

4. € 86.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor civieltechnische begeleiding rijk; 

5. € 35.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de website; 

6. € 27.500 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het individueel opleidingsbudget; 

7. € 45.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het informatie beleidsplan; 

8. € 30.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het CJG; 

9. € 1.018.844,27 van het resultaat 2012 te storten in de algemene reserve; 

10. De resultaatbestemming uit de beslispunten 2 t/m 11 tezamen met de al eerder 

besloten resultaatbestemming inzake de 2e tranche RIF (€ 754.974) te verwerken in 

een begrotingswijziging. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de voortgangsbrief 

ligt nu de jaarrekening met de bijbehorende resultaatbestemming aan u voor. De 

bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening ligt bij de raad. De jaarrekening 

is inmiddels gecontroleerd door de accountant. Met het instemmen van de 

resultaatbestemming worden budgetten van 2012 overgeheveld naar 2013.  

1.b Voorgeschiedenis 

 Eerder dit jaar bent u via de voortgangsbrief geïnformeerd over het verwachte 

resultaat. Op dat moment was de verwachting dat het saldo € 2,1 miljoen positief 

zou zijn. Deze stand is niet meer gewijzigd.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Alle beleidsvelden worden behandeld in bijgaand jaarverslag. 

 

2 Beoogd effect 

De jaarrekening 2012 vast te stellen zodat deze vóór 15 juli kan worden toegezonden aan 

de provincie. 

 

3 Argumenten 

1.1 Het jaarverslag is een verplicht onderdeel van het Besluit Begroting & Verantwoording 

en dient door de Raad vastgesteld te worden. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2012. 

 

2.1 t/m 11.1 Het saldo moet bestemd worden. 

2.1 € 70.000, maatschappelijke structuurvisie 

In 2012 is geld beschikbaar gesteld uit de WMO gelden voor de uitvoering van de 

maatschappelijke structuurvisie. De werkzaamheden zijn echter nog niet uitgevoerd. 

Resultaatbestemming wordt nu aangevraagd voor de uitvoering van deze werkzaamheden 

in 2013. 

 

3.1 € 24.000, waterplan 

Voor het budget van het waterplan is in december 2012 via een begrotingswijziging al 

resultaatbestemming aangevraagd en toegekend. Bij het opstellen van deze 

begrotingswijziging werd ervan uitgegaan dat het restant budget ad € 24.000 nog in 2012 
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zou worden uitgegeven. Deze uitgaven volgen echter pas in 2013 vandaar dat nu ook voor 

dit bedrag resultaatbestemming wordt aangevraagd.  

 

4.1 € 86.000, civieltechnische begeleiding Rijk 

Net als voorgaande jaren zijn de uitgaven voor civieltechnische begeleiding Rijk vertraagd. 

Omdat de kosten nog wel komen wordt hiervoor opnieuw resultaatbestemming 

aangevraagd. Conform kadernota 2012 is € 50.000 per jaar tot en met 2014 voor de 

begeleidende werkzaamheden W4 beschikbaar gesteld. Conform de 

voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten deze gelden te storten in de reserve Egalisatie 

exploitatielasten. Derhalve wordt nu voorgesteld om ook deze resultaatbestemming te 

storten in de reserve Egalisatie exploitatatielasten en de uitgaven in de komende jaren te 

egaliseren met deze reserve.   

  

5.1 € 35.000, website 

Volgend uit het beleidsplan communicatie dat in 2012 door het college is vastgesteld, 

worden voorbereidingen getroffen voor het vernieuwen van de gemeentelijke website. De 

website is niet alleen ondersteunend aan ons communicatiebeleid, maar ook een 

belangrijk instrument in de totstandkoming van het KCC. Om een eerste verbeterslag uit te 

kunnen voeren vragen wij nu een resultaatbestemming van € 35.000.  

 

6.1 € 27.500, individueel ontwikkelbudget 

Met ingang van 1 januari 2013 zijn gemeentelijke werkgevers verplicht een individueel 

ontwikkelbudget van € 500,- per jaar per medewerker beschikbaar te stellen. Dit is een 

verplichting voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Totaal is dit een bedrag van € 225.000 (€ 

75.000 per jaar ). Voor de jaren 2014 en 2015 wordt budget aangevraagd in de Kadernota 

2014. Voor 2013 kan een deel van deze verplichting worden gedekt uit deze 

resultaatbestemming. 

 

7.1 € 45.000, informatie beleidsplan 

Niet het volledige programma behorend bij het Informatiebeleidsplan 2010-2012 is in 2012 

uitgevoerd. Deze vertraging is grotendeels veroorzaakt door de introductie van Werkplek71 

en de implementatieproblematiek die daarbij speelde.  
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Voorgesteld wordt om dit overschot in de reserve Informatiebeleidsplan te storten en in de 

komende jaren beschikbaar te stellen voor zaakgewijs werken. Voor Concept Antwoord en 

INUP is het noodzakelijk om een zaaksysteem Klantcontactsysteem aan te schaffen. 

 

8.1 € 30.000, CJG 

De eindafrekening 2012 van de exploitatiekosten CJG aan de RDOG is ontvangen en 

hoger dan verwacht. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of de hoogte van de 

exploitatiekosten geheel correct is en of er een effect is voor de volgende jaren. Voor deze 

eindafrekening 2012 wordt nu resultaatbestemming aangevraagd.  

 

9.1 € 1.018.844,27 Algemene reserve 

Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld het overschot van het jaarrekeningresultaat 

2012 te storten in de algemene reserve. 

 

10.1 De resultaatbestemming dient verwerkt te worden in de begroting.  

De beslispunten 2 t/m 9 zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging. Daarbij wordt 

uiteraard ook de al eerder besloten resultaatbestemming (storting in de 

bestemmingsreserve RIF ad € 754.974) inzake de tweede tranche RIF meegenomen. 

Deze begrotingswijziging zal ter informatie aan de raad worden toegestuurd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

5 Milieu 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 2.091.318,27.  

In beslispunt 2 t/m 9 wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmen van 

€ 1.336.344,27 van het resultaat. Tezamen met het bedrag voor de tweede tranche RIF ad 

€ 754.974 is hiermee het volledige resultaat bestemd. 
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8 Evaluatie 

Alle producten uit de planning en controlcyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd 

worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  -jaarverslag 2012 


