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A. WOORD VOORAF

De financiële planning van een gemeente kent een aantal wetmatigheden. Eén van die wetmatigheden is dat het college uw
raad een nota voorlegt waarin voorstellen voor de financiële uitgangspunten en kaders voor de opmaak van de begroting van
volgend jaar zijn verwerkt: de financiële kadernota. Geheel volgens die wetmatigheid leggen wij u nu dus de financiële kadernota
2016-2019 voor.

De inhoud van deze kadernota is evenwel allesbehalve saai en wetmatig. Een vergelijking met een financiële achtbaan is eerder
aan de orde geweest. Zoals bekend is de gemeente Leiderdorp voor het merendeel van haar inkomsten afhankelijk van de
rijksoverheid (het Gemeentefonds). Drie gelijktijdige ontwikkelingen zorgen voor enorme bewegingen in de financiën:

■ De herijking van het Gemeentefonds; de indicatoren op basis waarvan het Rijk berekent hoeveel elke gemeente uit het
gemeentefonds ontvangt zijn gewijzigd. Dit is een operatie in twee delen en het tweede deel is nu verwerkt in deze Kadernota.

■ De overgang van een historisch naar een ‘objectief’ verdeelmodel voor zowel jeugdhulp als maatschappelijke
ondersteuning; ook op deze terreinen zijn nu indicatoren bepaald waarmee jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
voortaan in het Gemeentefonds zijn opgenomen.

■ De ‘trap-op-trap-af-systematiek’ van het Gemeentefonds (meegroeien dan wel -krimpen met de uitgaven van de
Rijksoverheid).

Alle drie de ontwikkelingen hebben hun uitwerking gevonden in de meicirculaire van de Rijksoverheid. In een ‘normaal’ jaar
hebben we alleen te maken met de laatste ontwikkeling. Dit jaar hebben we er daarom voor gekozen om de meicirculaire meteen
te verwerken in de Kadernota: zonder te weten wat je aan inkomsten binnenkrijgt, kun je immers ook lastig ramen hoeveel je kunt
uitgeven en aan wat dan precies.

Voor de financiën van de gemeente Leiderdorp zijn ook een aantal ontwikkelingen het vermelden waard.

In 2013 heeft uw raad de behoedzaamheidsreserve ingesteld om al te grote schommelingen in de algemene uitkering te kunnen
opvangen. Feitelijk dekken we daarmee structurele tekorten af met eenmalige middelen en dat is op de lange termijn niet vol te
houden. In 2019 (dit jaar voor het eerst in beeld) is de behoedzaamheidsreserve op basis van de actuele inzichten zo goed als
leeg. Het is zaak om vanaf dat jaar structurele oplossingen gevonden te hebben.

In 2014 heeft uw raad de reserve Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) ingesteld om de eerste uitgaven in het kader van
IBOR te kunnen opvangen. Die uitgaven zijn –naar onze huidige inzichten-op termijn dermate groot van omvang dat de reserve
niet meer volstaat. Wij zullen vanaf 2019 extra moeten toevoegen aan de reserve om het programma uit te kunnen voeren.  De
kapitaallasten van de investeringen lopen tot 2033 op naar ongeveer € 2,5 miljoen op jaarbasis en zullen op dat niveau blijven.

Voor de  decentralisaties in het sociale domein hebben wij gekozen voor een begroting-neutrale verwerking in de eerste 3 tot
5 jaar. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat de kortingen waarmee wij worden geconfronteerd, en de onvoorspelbaarheid
van de vraag binnen het sociale domein, het noodzakelijk maken om een flinke reserve te vormen, zodat wij de schommelingen
door de jaren heen adequaat op kunnen vangen. In de loop van het jaar zullen wij daarom met een nieuwe Nota Reserves en
Voorzieningen komen, waar onder andere een herziening van het reservelandschap aan de orde zal zijn; hiermee willen wij een
solide vermogenspositie voor de komende jaren inrichten in relatie tot ons risicoprofiel en weerstandvermogen.

Conform het coalitieakkoord leggen wij uw raad daarom in een aparte bijlage een tweetal scenario’s voor waarin oplossingen
worden voorgesteld om Leiderdorp ook op langere termijn financieel gezond te houden.

De voorkeur van ons college gaat in de huidige situatie naar de uitvoering van scenario 1.

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Er is ambtelijk bijzonder
hard gewerkt om u deze kadernota te kunnen presenteren. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en
ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting. Het college kiest er daarom vanaf dit jaar voor om uw raad
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te vragen de financiële kadernota in een raadsbesluit vast te leggen. Ook een uitspraak van uw raad over de inhoud van de
scenario’s met structurele oplossingen voor 2019 en volgende jaren vinden wij zeer wenselijk.

Regeren is immers vooruitzien!

College van burgemeester en wethouders,

16 juni 2015.
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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 2015.

De programmastructuurwijziging zal dit jaar breed (organisatie/college/raad) worden opgepakt en voor het eerst zichtbaar zijn in
de Kadernota 2017 wanneer de organisatieontwikkeling een feit is.

In hoofdstuk C zijn als eerste 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 2016-2019 wel
plaatsvinden.
- Programma's
Vervolgens 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.
- Taakstellingen
Er wordt geëindigd met een overzicht van de (bijgestelde) taakstellingen. De nu opgenomen taakstellingen in de begroting
2015-2018 worden afgeboekt van de budgetten in de begroting 2016-2019, op deze manier wordt gestart met een 'clean'
begroting 2016-2019. In programma 2 en 6 worden de taakstellingen bijgesteld, dit geldt voor de taakstelling WSW en de
taakstelling KCC. Een toelichting hierop wordt gegeven in de programma's.
- Reserves
Na de programma’s volgen de voorgestelde mutaties op de reserves.

Hoofdstuk D gaat in op de decentralisaties in het sociaal domein die in 2015 zijn ingegaan.

In hoofdstuk E wordt een totaalbeeld geschetst van alle programma’s tezamen.
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C. MUTATIES KADERNOTA
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Algemene uitgangspunten
Op basis van de bekende informatie uit eerdere en op handen zijnde besluitvorming, vormt onderstaande tabel het financiële
vertrekpunt voor deze kadernota.

Algemene uitgangspunten

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

Meerjarenbegroting 2015-2018 / jaarschijf 2019 0 0 0 2.927.699

Begrotingswijziging 1-2015 Bestuursarapportage 2
2014

56.618 31.687 29.232 29.232

Begrotingswijziging 2 -2015 Slotwijziging 2014 0 0 0 -571.511

1 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 1 - 2015 12.658 15.105 20.902 -641.752

2 Indexering baten S -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

3 Indexering lonen S 215.000 215.000 215.000 215.000

4 Interne rente S P.M. P.M. P.M. P.M.

5 Indexering lasten S 0 0 0 0

Totaal Algemene uitgangspunten 34.276 11.792 15.134 1.708.668

nadelig nadelig nadelig nadelig

Beginstand 2019
Zoals gebruikelijk starten we de kadernota met de stand van de bestaande begroting. Deze stand is in bovenstaande tabel
opgebouwd vanaf de primitieve begroting 2015-2018 t/m de voorliggende begrotingswijziging in het kader van de 1ste
bestuursrapportage 2015.
Het jaar 2019 treft u voor het eerst aan in deze kadernota. De beginstand is € 1,7 miljoen negatief. Dit is een fors tekort.

De grootste oorzaken van de stijging ten opzichte van 2018 zijn (verklaring € 2.927.699 beginstand):

Meerjarenbegroting 2015-2018 jaarschijf 2019
-/- jaarschijf 2018

Algemene uitkering 125.478

Kapitaallasten IBOR niet ten laste van reserve 230.381

Onttrekking Behoedzaamheidsreserve 1.713.510

Erratum begroting 2015 (verwerking bij Berap 1-2015) 662.938

Totaal verklaard 2.732.307
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1. Begrotingswijziging - 2015 1ste Bestuursrapportage 2015
In onderstaande tabel is de begrotingswijziging behorend bij de 1e bestuursrapportage 2015 nader uiteengezet.

 2015 2016 2017 2018 2019

Bedragen in €
1

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn,
Jeugd en
Onderwijs

-59.295 90.000 26.952 0 26.952 0 26.952 0 26.952 0

2 - Werk en
Inkomen

632.285 -481.543 473.285 -481.543 473.285 -481.543 473.285 -481.543 473.285 -481.543

3 - Kunst, Cultuur
en Sport

-44.983 0 12.425 0 12.425 0 12.425 0 12.425 0

4 - Beheer
openbare ruimte

207.139 0 275.181 0 227.026 0 391.205 0 418.413 0

5 - Ruimtelijk
beleid

49.826 -33.893 49.826 0 49.826 0 49.826 0 49.826 0

6 - Bestuur,
Burgerzaken &
Veiligheid

-136.615 0 -188.020 0 -188.020 0 182.552 0 -188.020 0

7 - Grondontwik. 12.177 0 12.177 0 12.177 0 12.177 0 12.177 0

Alg.Dekkingsmid. 7.028 -259.181 7.028 28.067 -151.191 30.514 -667.561 36.311 -655.910 36.595

Saldo van baten
en lasten

667.562 -684.617 668.854 -453.476 462.480 -451.029 480.861 -445.232 149.148 -444.948

Mutatie reserves 38.556 122.090 -202.720 0 -154.565 158.219 -318.744 304.017 -345.952 0

143.591 12.658 15.105 20.902 -641.752Resultaat 

nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel
1 + = nadeel, -/- = voordeel

2. Indexatie baten
Op 16 maart 2015 is het Centraal Economisch Plan 2015 van het CPB gepubliceerd. Hierin staat ook het verwachte
indexatiepercentage opgenomen dat wij normaliter aanhouden voor de indexatie van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp.
De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. Er is sprake van een gestaag, maar niet van een
uitbundig herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. De inflatie blijft laag, in lijn met de
Europese prijsontwikkeling. In de begroting 2015 en volgende jaren van de gemeente is gerekend met 1%. Voorgesteld wordt nu
om de inkomsten in de begroting te verhogen met 2,5%. Gezien het saldo van de jaarrekening 2014 zien wij geen reden om nu tot
indexatie van de lasten 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.

3. Indexatie lonen
Over nieuwe CAO ontwikkelingen is op dit moment nog niet veel bekend. Bij de rijksambtenaren wordt gesproken van een
gewenst percentage van 3% vanwege een al 4 jaar durende nullijn, maar over gemeenteambtenaren is nog niets bekend. En na
enkele jaren nullijn hebben de gemeenteambtenaren in 2015 wel een verhoging gekregen.
Het feit dat de gemeenteambtenaren afgelopen jaar een verhoging hebben gehad duidt erop dat de CAO ontwikkeling lager zal
zijn dan de gewenste 3% van de rijksambtenaren. Geadviseerd wordt om een index brutoloon van 2,1% te hanteren voor de
loonontwikkeling 2016 ten opzichte van 2015.
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4. Interne rente
In de financiële verordening (verordening 212) is opgenomen dat jaarlijks de interne rente wordt herijkt.
Het artikel luidt:

Artikel 13 – Rentetoerekening
a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is marktconform. Deze wordt afgestemd op het
rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25
jaar.
b. In uitzondering op het gestelde in lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een negatieve boekwaarde hebben
(meer baten dan lasten) de interne rekenrente gebaseerd op het rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands
deposito.
c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid k genoemde grondexploitaties en bijbehorende investeringen ook bij een
negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a genoemde rekenrente.

In de begroting 2015 is de rekenrente van 3,5% gehanteerd. Deze rekenrente blijft ook voor de begroting 2016 3,5%. Op dit
moment (d.d. 21-5-2015) zijn de volgende tarieven van toepassing:
- 25 jaar vaste lening 1,51%
- 6-maands deposito 0,20 %
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Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Programma 1

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

101 3-Decentralisaties S 1.026.587 1.576.867 1.738.186 1.764.747

Dekking binnen huidige begroting en
reserves

I -1.026.587 -1.576.867 -1.738.186 -1.764.747

102 Structurele ruimte S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

130 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal programma 1 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

101. 3 Decentralisaties
Zie paragraaf C 3 Decentralisaties in het sociaal domein, voor een toelichting. Duidelijk is dat we hier een fors risico lopen deze
ombuiging niet te realiseren. Het is evenwel ook nog niet mogelijk om een realistisch bedrag te ramen gezien alle onzekerheden
die dit beleidsterrein omgeven.

Financiele effecten sociaal domein meicirculaire 2015
Op 1 juni heeft BZK de meicirculaire 2015 gepubliceerd. Deze circulaire informeert gemeenten over de
gemeentefondsuitkeringen. Nadat in eerdere circulaires alleen bedragen voor 2015 zijn gepresenteerd worden nu de bedragen tot
en met 2020 opgenomen.

In de circulaire wordt aangegeven dat vanaf 2016 de systematiek van het gemeentefonds van kracht blijft. Dat betekent dat er
geen communicerende vaten discussies voor Wmo 2015, Jeugd en Wlz (Wet langdurige zorg) meer volgen. Ook betekent dit dat
er geen aanvullende uitname over 2015 plaatsvindt. Het betekent niet dat de eerder aangekondigde uitname wet langdurige zorg
wordt teruggedraaid. Deze uitname blijft onverkort van kracht, maar hiertegenover staan naar verwachting lagere PGB-uitgaven,
aangezien meer clienten dan verwacht voor de WLZ hebben gekozen in plaats van bekostiging vanuit de gemeente.

Belangrijkste mutaties in de meicirculaire
- De bedragen voor de Wmo en de Jeugdwet zijn m.i.v. 2015 structureel per gemeenten aangepast in verband met de uitname
in verband met de Wlz indiceerbaren. Doordat minder clienten voor de gemeente hebben gekozen, hebben gemeenten minder
kosten. Deze ontwikkeling is reeds aangekondigd in de decembercirculaire 2014.
- Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en de jeugd van toepassing. Hierbij wordt een
ingroeipad gehanteerd van maximaal 4 jaar. Herverdeeleffecten zijn per model beperkt tot maximaal 15 euro per inwoner.
Vanwege het cumulatieve effect van herverdeeleffecten is een overkoepelende overgangsregeling van toepassing. Dit betekent
dat de diverse effecten bij elkaar worden opgeteld. Het herverdeeleffect betekent ook dat in geval van een eventueel voordeel,
deze in het begin niet volledig wordt uitgekeerd.
- Financiele doorwerking overhedenoverleg (brief VNG dd. 29 mei 2015)De realisatiecijfers 2014 AWBZ laten zien dat het
vertrekpunt voor de raming van de gemeentelijke budgetten eigenlijk te hoog is. Dit vormde de aanleiding voor het voornemen
om de gemeentelijke budgetten naar beneden bij te stellen. Echter, het overhedenoverleg heeft ertoe geleid dat deze bijstelling in
2015 niet zal plaatsvinden, zodat lopende afspraken en contracten kunnen worden nagekomen en uitgediend. Vanaf 2016 vindt
er wel degelijk een neerwaartse bijstelling plaats, alleen wordt deze voor groot deel gecompenseerd door toevoegingen aan het
macrobudget WMO als gevolg van extramuralisering en toevoegingen aan de macrobudgetten Jeugd en WMO voor volumegroei.

102.  Structurele ruimte
Structurele ruimte wordt gevonden in subsidie jeugd aan overheidsinstellingen, € 5.000.
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130. Bijstellen taakstellingen/stelposten
Geen taakstellingen / stelposten.
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Programma 2: Werk en Inkomen
Programma 2

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

201 DVO Sociale diensten S 97.000 97.000 97.000 97.000

202 Maatschappelijke begeleiding Inburgering S 50.000 50.000 50.000 50.000

203 Schuldhulpverlening S 62.000 62.000 62.000 62.000

230 Bijstellen taakstellingen S -145.000 -143.000 -117.000 0

Totaal programma 2 64.000 66.000 92.000 209.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

201. Dvo Sociale diensten
Op grond van artikel 5 van de GR sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp 2006 worden de doelen, taken en
bevoegdheden vastgelegd in een meerjarige DVO. De stijging is voornamelijk het gevolg van het toegenomen klantenbestand en
de (verhoging van de) kosten van de noodzakelijke ICT-systemen.

202. Maatschappelijke begeleiding Inburgering
Het rijk verplicht gemeenten om vluchtelingen (statushouders) te huisvesten. Dit is de zogenaamde huisvestingstaakstelling.
Naast deze taakstelling zijn gemeenten verplicht om de gehuisveste statushouders te laten inburgeren. Stichting
Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord (ZHN) ontvangt voor deze wettelijke taken een gemeentelijke bijdrage. Door de sterke
en waarschijnlijk aanhoudende toestroom van met name Syrische en Eritrese vluchtelingen zal de huisvestingstaakstelling
voor 2016 voor Leiderdorp t.o.v. 2014 naar verwachting verdubbelen (50 respectievelijk 26). De daarmee samenhangende
kosten (huisvestingstaakstelling en maatschappelijke begeleiding) vanaf 2016 bedragen circa € 110.000. Het beschikbare
budget is € 40.000. Naar schatting € 20.000 kan worden gecompenseerd uit de Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding van
Asielgerechtigden. Uitgaande van een gelijkblijvende taakstelling na 2016 bedraagt het jaarlijkse tekort derhalve € 50.000.

203. Schuldhulpverlening
Het budget ten behoeve van de bekostiging van schuldhulpverlening door de Stadsbank, uitvoerder van SHV-trajecten en het
budgetbeheer, is ontoereikend.

230. Bijstellen taakstellingen/stelposten
Onderstaande taakstelling is in de begroting 2015-2018 opgenomen. De taakstelling is beoordeeld op de haalbaarheid/noodzaak.
Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

PROG2 omschrijving 2016 2017 2018 2019

was KN2013-2014 WSW 145.000 200.000 200.000 200.000

145.000 200.000 200.000 200.000

moet
worden

KN2013-2014 WSW 0 57.000 83.000 200.000

0 57.000 83.000 200.000

verschil programma 2 -145.000 -143.000 -117.000 0



Financiële kadernota 2016-2019 -- gemeente Leiderdorp14

Taakstelling WSW
Als gevolg van de door het rijk doorgevoerde bezuinigingen binnen het Sociaal Domein daalt de rijksbijdrage per Standaard
Eenheid (SE). Hoewel DZB een substantieel deel van de bezuinigingen op heeft weten te vangen binnen de eigen bedrijfsvoering,
zal de gemeentelijke bijdrage de komende jaren gaan stijgen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen in de Wsw, door de stop
op de instroom per 1 januari 2015 (Participatiewet). In voorgaande jaren zijn in de begroting extra bedragen toegevoegd om
de verwachte oplopende kosten te dekken. Op basis van de laatst bekende gegevens kunnen de bedragen worden bijgesteld.
Daarbij is voorzichtigheidshalve een marge ingebouwd van 10% van het aantal SE.
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Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport
Programma 3

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

301 de Heemtuin S 15.000 15.000 15.000 15.000

302 Sterrentuin
- maatschappelijk ondernemer Sterrentuin

I 35.000 0 0 0

- Beheer Sterrentuin S 15.000 15.000 15.000 15.000

303 Sportfondsen S 66.000 67.000 68.000 70.000

304 Kunstobjecten onderhoud S 1.500 1.500 1.500 1.500

305 Buitenkunst onderhoud I 10.000 0 18.000 0

304-305 Onderhoud ten laste van IBOR reserve I -11.500 -1.500 -19.500 -1.500

306 Kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen S 0 0 0 0

330 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal programma 3 131.000 97.000 98.000 100.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

301. De Heemtuin
Om ook in 2016 de wisselende beeldententoonstelling De heemtuin verbeeld te kunnen houden, wordt budget daarvoor
aangevraagd. Het project loopt tot en met 2015 en tot dan is er budget voor beschikbaar. In 2015 wordt de kunst en cultuurnota
herzien. We verwachten na 2015 geen nieuwe investeringen in (het plaatsen van) kunstwerken, wel voorzien we dat het wenselijk
is om het succesvolle project De heemtuin verbeeld te continueren voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2020.

302. Maatschappelijk ondernemer en beheer
Per 1 februari 2015 is de maatschappelijk ondernemer voor de Sterrentuin aangesteld voor in principe 2 jaar. Doel is het
maatschappelijk en financieel rendement van de Sterrentuin te optimaliseren. Dat vraagt om een investering in de ondernemer en
(intensivering van) het beheer. Voor beheer is nu 15.000 beschikbaar. intensiveren van de beheersfunctie maakt flexibeler verhuur
en avondopenstelling mogelijk. Daarnaast zou de ondernemer moeten beschikken over een werkbudget om in afstemming
met de opdrachtgever, kleine aanpassingen te verrichten en dingen te organiseren/faciliteren. Verhoging van het rendement –
meer huurinkomsten- kan leiden tot een bezuiniging. Doel is dat de MO zichzelf en de beheerder terugverdient. Voorgesteld
wordt pas na onderzoek en advies door de MO aanpassingen aan de Sterrentuin op de investeringsagenda 2017 te plaatsen
(coalitieakkoord: businesscase 2016).

303. Sportfondsen
Eind 2010 is met Sportfondsen Leiderdorp een nieuwe exploitatieovereenkomst afgesloten, waarbij per 2012 een taakstelling
van € 100.000 is gerealiseerd. In de exploitatieovereenkomst is opgenomen dat de jaarlijkse bijdrage zou worden geïndexeerd
op basis van het CPI opgeplust met aanvankelijk 2,5%. Deze extra indexatie (van 2,5%) is in verband met de financiering
van de optimalisatie van de warmte kracht koppeling in zwembad De Does per kalenderjaar 2013 verlaagd naar 1%. Omdat
de gemeentebegroting de afgelopen jaren niet geïndexeerd, is dit tekort flink opgelopen en inmiddels niet meer binnen de
sportbegroting op te lossen. Onderhandelingen over verlenging van de overeenkomst hebben er toe geleid dat de extra
indexering van de exploitatiebijdrage (met 1%) per 2016 is komen te vervallen.

304. Kunstobjecten onderhoud
Het budget t.b.v. onderhoud aan de buitenkunst is in de afgelopen jaren niet meegegroeid. Van 2007 tot heden is er met het
zelfde budget gewerkt. Dit geeft een tekort op het onderhoudsbudget van € 1.500 per jaar. De wens is om het bestaande budget
aan te passen van € 6.528 naar € 8.000. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de IBOR reserve.
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305. Buitenkunst onderhoud
Binnen het onderhoud voor de buitenkunst is er voor enkele projecten een bedrag nodig dat vele malen hoger is dan het
onderhoudsbudget. Voor de restauratie van het kunstwerk aan de Gnomon in de Leyhof en restauratie en onderhoud aan het
kunstwerk bruggen met molenwiek (leuningen) in de buitenhof wordt hiervoor budget aangevraagd. Voorgesteld wordt om deze
kosten ten laste te brengen van de IBOR reserve.

304 - 305. Dekking IBOR reserve
Voorgesteld wordt om de onderhoudskosten voor kunstobjecten en buitenkust ten laste te brengen van de IBOR reserve.

306. Kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen 
Het vervangen van de sportvelden zijn investeringen. Het huidige investeringsoverzicht loopt tot 2018. In deze aanvraag wordt
bedrag voor 2019 aangevraagd. De aanvraag heeft betrekking op vervangingen bij RCL. Deze investeringen van in totaal
€ 102.000 worden in 2019 uitgegeven. De kapitaallasten komen vanaf 2020 in de begroting.

330. Bijstellen taakstellingen/stelposten
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2015-2018 opgenomen. Deze taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid/
noodzaak en worden verwerkt in de begroting 2016-2019.

PROG3 omschrijving 2016 2017 2018 2019

was Begr2014 beheer acc.Personeel -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Begr2014 beheer acc. Materieel -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

AU meicirculaire taakstelling e-books -14.478 -16.685 -18.847 -18.847

-114.478 -116.685 -118.847 -118.847
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Programma 4: Beheer Openbare ruimte
Programma 4

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

401 Bom heffing S 123.500 123.500 123.500 123.500

402 Verwerkingskosten GFT-afval S 128.000 128.000 128.000 128.000

- Grofvuil S 75.000 75.000 75.000 75.000

401-402 Egalisatie Reserve reiniging (incl.
Investeringsplan)

S -326.500 -326.500 -326.500 -326.500

403 Beleidsplan verkeer I 0 0 50.000 0

404 Natuurmeetnet S 15.000 15.000 15.000 15.000

Dekking Natuurmeetnet wordt
gevonden in het waterplan

S -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

405 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen

S 0 0 8.441 8.222

406 Kapitaallasten IBOR S -77.716 -27.165 139.053 202.491

Mutatie reserve IBOR (tot €800,000) S 77.716 27.165 -139.053 -87.021

407 Structurele ruimte S -34.000 -34.000 -34.000 -34.000

408 Stopzetten vergoeding oud papier aan
scholen en verenigingen

S -15.500 -15.500 -15.500 -15.500

409 Fietsnota I 20.000 20.000 20.000 0

410 Kapitaallasten Fietsnota S 0 0 0 67.675

430 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal programma 4 -29.500 -29.500 28.941 141.868

voordelig voordelig nadelig nadelig

401. Bom heffing
Bom-heffing (belasting op milieugrondslag) is een belasting vanuit de centrale overheid op het storten en/of verbranden van afval
van € 13 per ton. Deze zal worden doorbelast naar de burger en geeft een verhoging van de afvalstoffenheffing van circa € 10,75
per jaar.
Dekking wordt gevonden in de kostendekkende exploitatie reinging.

402. Verwerkingskosten GFT-afval en Grofvuil
Door een onvolkomenheid bij het invullen van de reguliere exploitatie begroting is er geen bedrag opgenomen voor de
verwerkingskosten voor zowel GFT-afval als grofvuil. Dekking wordt gevonden in de kostendekkende exploitatie reinging.

403. Beleidsplan verkeer
Het IVVP is in 2003 vastgesteld en in 2009 herzien. In 2012 is een uitvoeringsplan vastgesteld. Hiermee is niet het gehele IVVP
uitgevoerd. Intentie is om het IVVP te actualiseren en het tweede deel van het uitvoeringsplan verder uit te werken. Ook dienen
nieuwe ontwikkelingen zoals LAB071 en nieuw beleid zoals de Fietsnota en het Parkeerbeleid meegenomen en geïntegreerd
te worden in het verkeers- en vervoersplan. Met de actualisatie van het IVVP wordt het verkeersbeleid in hoofdlijnen voor het
komende decennium vastgelegd.

404. Natuurmeetnet
Voor het duurzaam in stand houden van het natuurmeetnet is jaarlijks € 15.000 nodig. Naar aanleiding van de
begrotingsbehandeling in 2014 is het college gevraagd een voorstel te doen voor het instellen van het natuurmeetnet inclusief de
benodigde financiering. Dekking voor het natuurmeetnet wordt gevonden in het waterplan.
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405. Kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen
Dit betreft reguliere vervangingsinvesteringen, met name ten behoeve van gladheidsbestrijding. Deze zullen in 2018 vervangen
worden, de structurele kapitaallasten lopen vanaf 2019. Daarnaast valt een aantal reeds geplande investeringen voor veegvuil
waarschijnlijk duurder uit.

406. Kapitaallasten IBOR
Verschuiving in de kapitaallasten van het Integraal Beheer Openbare Ruimte, deze lasten worden tot een maximum van
€ 800.000 gedekt door de reserve IBOR. Dit maximum is in 2019 bereikt, wat leidt tot een tekort in de exploitatie.
Zoals bij het vaststellen van de Beheervisie openbare ruimte (maart 2014) is gemeld zal dit tekort oplopen tot circa € 2,5 miljoen
in 2033.

407. Structurele ruimte
Structurele ruimte wordt gevonden in het waterplan en in het dagelijks onderhoud verkeer.

408. Stopzetten vergoeding oud papier aan scholen en verenigingen
De opgenomen bezuiniging van € 15.500 betreft het volledig stopzetten van de vergoeding aan scholen en verenigingen.

409. - 410. Fietsnota
In de Fietsnota heeft Leiderdorp zichzelf het doel gesteld om het fietsgebruik tot 2020 te verhogen met 6% op korte afstanden
(tot 7,5 km). Om deze groei te realiseren richt Leiderdorp zich op het verbeteren van het fietsklimaat in de gemeente. Naast een
investering van € 885.000 (uitvoering in de jaren 2016/2017/2018) is er voor de jaren 2016 tot en met 2018 een incidenteel budget
nodig van € 20.000 per jaar. Doel is om het budget voor 3 jaar in te zetten voor het (beter) belijnen en markeren van fiestpaden en
het tegengaan van fietsendiefstal.

Prognose investeringen

Investering Kredietaanvraag Kapitaallast 1e jaar

IVVP deel 2 € 8.250.000 € 453.750

Fietsnota € 885.000 € 67.675 m.i.v. 2019

In de afgelopen jaren zijn op het gebied van verkeer diverse plannen vastgesteld waarvoor nog geen of onvoldoende middelen
beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor het IVVP deel 2 en de fietsnota. Voor de uitvoering van beide beleidsnota's
zijn in de komende jaren de genoemde investeringen nodig. Voor de fietsnota wordt naar aanleiding van de aangenomen moties
en amendementen nog separaat een voorstel voor de uitvoering aan de raad voorgelegd met de financiele effecten opgenomen in
deze kadernota.

430. Bijstellen taakstellingen/stelposten
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2015-2018 opgenomen. Deze taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid/
noodzaak en worden verwerkt in de begroting 2016-2019.

PROG4 omschrijving 2016 2017 2018 2019

was Areaal groen 1.201 1.201 1.201 1.201

Kapitaallasten Zijlkwartier 52.695 52.024 51.354 50.684

KN2015 omvorming groen -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

KN2015 participatie Rosarium 0 -11.518 -11.518 -11.518

KN2015 participatie ruiterpaden 0 -12.579 -12.579 -12.579

IBOR -5.979 5.970 0 0

-77.083 -89.902 -96.542 -97.212
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Programma 5: Wonen en ondernemen
Programma 5

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

501 Verkoop woonwagenterrein I 15.000 15.000 0 0

502 Bijdrage omgevingsdienst S 15.000 15.000 15.000 15.000

503 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen

S -24.135 -24.538 384 533

504 Uitvoering Economie71 en lokaal
economisch beleid

S 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Erfgoedverordening / Uitvoering
monumentenbeleid

I 30.000 30.000 30.000 30.000

506 Structurele ruimte S -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Totaal programma 5 91.865 91.462 101.384 101.533

nadelig nadelig nadelig nadelig

501. Verkoop woonwagenterrein
Van 2014 tot en met 2017 zijn in de begroting jaarlijks 15.000 euro opgenomen als baten van de verkoop. In de afgelopen jaren is
verkoop van deze locatie geen reële optie gebleken en dus zullen er geen baten in 2016 en 2017 gerealiseerd worden.

502. Bijdrage omgevingsdienst
Jaarlijks wordt een bijdrage aan de omgevingsdienst betaald. In de begroting is ervan uitgegaan dat een deel daarvan kan
worden doorbelast aan de GIG en VEXprojecten. De afgelopen jaren leert echter dat dit bedrag (35.000 euro) niet gehaald wordt
vanwege een teruglopend aantal projecten. Vandaar deze aanvraag om dit bedrag bij te stellen.

503. Kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen
Dit betreft reguliere vervangingsinvesteringen, met name ten behoeve van software omgevingsvergunning. Deze waren gepland
voor vervanging in 2015, maar zijn uitgesteld naar 2017.

504. Uitvoering Economie71 en Uitvoering lokaal economisch beleid
Tijdens de begrotingsraad in november 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om te
komen met een uitvoeringsprogramma op het gebied van lokaal economisch beleid en Economie071. Het uitvoeringsprogramma
wordt separaat op hetzelfde moment als de kadernota aan de raad aangeboden. Deze aanvraag sluit aan op het
uitvoeringsprogramma.

505. Erfgoedverordening / Uitvoering monumentenbeleid
In 2015 wordt de Erfgoedverordening Leiderdorp geactualiseerd. Om hier uitvoering aan te kunnen geven wordt een jaarlijks
budget aangevraagd van € 30.000 per jaar voor de periode 2016-2019. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld voor financiële
bijdragen aan onderhoud aan (gemeentelijke) monumenten of andere erfgoedprojecten.

506. Structurele ruimte
Structurele ruimte wordt gevonden in monumentenzorg, € 4.000. Dit bedrag kan dienen ter dekking van de aanvraag opgenomen
onder nummer 505 Erfgoedverordening / uitvoering monumentenbeleid.
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Programma 6: Bestuur en Dienstverlening
Programma 6

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

601 Gemeenschappelijke regelingen;
indexering

S 50.000 50.000 50.000 50.000

602 SP71 Verzekeringsdomein S 20.000 20.000 20.000 20.000

SP71 Verzekeringsdomein S -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

603 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen

S -44.352 -12.553 1.934 28.650

604 Structurele ruimte S -37.178 -32.245 -32.245 -32.245

630 Bijstellen taakstellingen S 15.000 50.000 30.000 0

Totaal programma 6 -16.530 55.202 49.689 46.405

voordelig nadelig nadelig nadelig

601. Indexering Gemeenschappelijke regelingen
De financiële kaderstelling voor de gemeenschappelijke regelingen houdt het volgende in wat betreft de indexering;
De indexering voor 2016 bedraagt 0,59% (positief) t.o.v. 2015. De nacalculatie van de indexering voor 2015 is hierin verwerkt.
De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt 0,34%
(negatief) t.o.v. 2015.

602. Bijdrage SP71, verzekeringsdomein
Het verzekeringsdomein wordt geprofessionaliseerd op het gebied van regres – het verhalen op derden van schade veroorzaakt
aan gemeentelijke eigendommen. Voor de uitvoering van deze activiteiten is personele inzet nodig en hier zijn kosten mee
gemoeid. De verwachting is echter dat de opbrengsten uit regres deze kosten zullen gaan dekken waardoor het uiteindelijk
kostenneutraal zal zijn. Deze “opbrengsten” zullen echter direct worden geboekt op betreffende begrotingsposten waar de schade
is geleden. De bijdrage aan Servicepunt71 moet wel worden verhoogd maar het effect op de totale begroting zou kostenneutraal
moeten zijn.

603. Kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen
Dit betreft reguliere vervangingsinvesteringen, met name ten behoeve van software. Deze waren gepland voor vervanging in
2015, maar zijn uitgesteld naar 2016 en 2017.
Daarnaast wordt vervanging van bureaustoelen in het gemeentehuis gevraagd. Bij de Europese aanbesteding voor meubilair
tijdens de nieuwbouwfase nieuw gemeentehuis 2011 is er een afschrijftermijn voor de bureaustoelen aangehouden van 15 jaar.
Op aangegeven van de leverancier wordt de termijn aangepast. Dit heeft te maken met intensief gebruik binnen het nieuwe
werken. Het vervangen van de bureaustoelen zou moeten plaatsvinden in 2017. Omdat we niet kunnen aangeven hoe de staat
van de bureaustoelen is in 2017 is de budgetaanvraag voor 2017 en de mogelijke besteding is mogelijk in 2018 of 2019.

604. Structurele ruimte
Structurele ruimte wordt gevonden in onder andere druk- en kopieerkosten van de griffie, uitbetaalde dwangsommen en inhuur
derden.
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630. Bijstellen taakstellingen/stelposten

Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2015-2018 opgenomen. Deze taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid/
noodzaak en worden verwerkt in de begroting 2016-2019.

De taakstelling 'KCC doorontwikkelen' wordt bijgesteld.
Op 1 januari 2015 is het Serviceplein Leiderdorp (Klant Contact Centrum) in de gemeente Leiderdorp dé ingang voor vragen van
inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De professionele dienstverlening zet de klant centraal en biedt eenoptimale
service voor inwoners, bedrijven en instellingen bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie.
Wij hebben deze ambitie moeten bijstellen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen met hun individuele
klantvragen terecht bij het Serviceplein Leiderdorp. Het Serviceplein is en blijft in ontwikkeling om haar dienstverlening te
verbeteren en te optimaliseren. In een groeimodel werkt de gemeente toe naar een volwaardig Serviceplein dat per 1 januari 2018
functioneert volgens de normen van programma 'Antwoord©', fase 4.

PROG6 omschrijving 2016 2017 2018 2019

was Begr2013 taakstelling PJO -263.337 -263.337 -263.337 -263.337

Begr2013 materiele budgetten (KN2012) -149.946 -149.946 -149.946 -149.946

Begr2013 CZ (KN2012) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Begr2013 dienstverlening facil (KN2012) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

KCC doorontwikkelen (KN12) -50.000 -100.000 -100.000 -100.000

Enkel wettelijke vpl IBP (nr.608) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Doorschuiven taakstellingen IBP -35.000 -70.000 -70.000 -70.000

Toez. Handhaving ow 3.684 3.684 3.684 3.684

Taakstelling servicepunt 71 -342.178 -342.178 -342.178 -342.178

Begr2013 cf KN2011-2013 31.327 30.274 30.931 30.931

KN2013 sturing versterk verb.partijden -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

-1.070.450 -1.156.503 -1.155.846 -1.155.846

moet
worden

KCC doorontwikkelen (KN12) -35.000 -50.000 -70.000 -100.000

verschil programma 6 15.000 50.000 30.000 0

Programma 7: Grondontwikkeling
Voor programma 7 worden geen mutaties voorgesteld.
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Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

801 Precariobelasting S 20.000 20.000 20.000 20.000

802 Algemene uitkering S -475 -139.915 -353.611 -541.285

803 Structurele ruimte S -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

830 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal algemene dekkingsmiddelen -10.475 -149.915 -363.611 -551.285

voordelig voordelig voordelig voordelig

801. Invoering precariobelasting gemeentebreed op kabels en leidingen
De opbrengst precariobelastingen dient verlaagd te worden vanwege een onterechte (dubbele) trendmatige verhoging in de
begroting 2013.

802. Algemene uitkering Gemeentefonds
Op 1 juni heeft BZK de meicirculaire 2015 gepubliceerd. De meicirculaire gemeentefonds 2015 informeert de gemeenten over
de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de
decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 en verder.
In Leiderdorp is gekozen voor een splitsing van de financiële effecten met betrekking op het reguliere deel en op het sociaal
domein.
Effecten sociaal domein
De effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2015 op het sociaal domein en de daarmee betrekking hebbende integratie-,
decentralisatie- en suppletie uitkering worden meegenomen in de paragraaf 3 Decentralisaties.

803. Structurele ruimte
Structurele ruimte wordt gevonden in advieskosten WOZ, € 30.000.

830. Bijstellen taakstellingen/stelposten
Onderstaande taakstelling is in de begroting 2015-2018 opgenomen. De taakstelling is beoordeeld op de haalbaarheid/noodzaak
en wordt verwerkt in de begroting 2016-2019.

AD omschrijving 2016 2017 2018 2019

was KN 2013 elektronisch aanslaan -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
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Mutatie reserves
Ten laste van reserves

Nr. Onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

901 Bestemmingsreserve Integraal Beheer Openbare Ruimte (406) S 77.716 27.165 -139.053 -87.021

902 Bestemmingsreserve Integraal Beheer Openbare Ruimte
(304-305)

S -11.500 -1.500 -19.500 -1.500

903 Egalisatiereserve reiniging (401-402) S -326.500 -326.500 -326.500 -326.500

Totaal t.l.v. reserves -260.284 -300.835 -485.053 -415.021

901. Bestemmingsreserve Integraal Beheer Openbare Ruimte
Verschuiving in de kapitaallasten van het Integraal Beheer Openbare Ruimte, deze lasten worden tot een maximum van
€ 800.000 gedekt door de reserve IBOR. De lasten zijn onder 406 opgenomen in programma 4.

902. Bestemmingsreserve Integraal Beheer Openbare Ruimte
Voorgesteld wordt om de onderhoudskosten voor kunstobjecten en buitenkust ten laste te brengen van de IBOR reserve. De
lasten zijn onder 304 en 305 opgenomen in programma 3.

De onderstaande tabel geeft de opbouw van de reserve na deze mutaties weer.

2015 2016 2017 2018 2019

saldo 1-1 1.197.6091 1.197.609 1.052.268 800.165 453.030

mutaties MJB 2015 -122.090 -211.558 -277.768 -188.582 0

KN2016 901-902 122.0902 66.217 25.665 -158.553 -89.421

saldo 31-12 1.197.609 1.052.268 800.165 453.030 363.609
1 Verwacht saldo 1/1/2015 Jaarrekening besluitvorming jaarrekening 2014 heeft nog niet plaatsgevonden. Saldo op basis van

meerjarenbegroting 2015 was € 800.000
2 Aangezien er in 2014 nog geen investeringen gedaan zijn wordt de onttrekking ter dekking van kapitaallasten 2015 in de 1e

bestuursrapportage teruggedraaid, hiermee is vooruitlopend op de besluitvorming rekening mee gehouden.

903. Egalisatiereserve reiniging
Onttrekking uit deze reserve als gevolg van aanpassing verwerkingskosten en de voorgestelde BOM-heffing . De lasten zijn onder
401 en 402 opgenomen in programma 4

Stand behoedzaamheidsreserve
In de kadernota 2014-2017 is deze bestemmingsreserve voor het eerst genoemd. Ook dit jaar wordt deze reserve hier vermeld
om de schommelingen in de algemene uitkering op te kunnen vangen. Het is van belang dat er goed overzicht blijft over welke
bedragen in en uit deze reserve gaan. Om ook het meerjarenbeeld zonder inzet van deze reserve inzichtelijk te laten zijn. Indien
de onttrekkingen in de loop der jaren toenemen is dit het signaal dat er naar bezuinigingen moet worden gezocht omdat het
inzetten van eenmalige gelden geen oplossing kan zijn voor structurele tekorten.

In onderstaande tabel zijn de mutaties en het saldo van deze reserve opgenomen.
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Verloop reserve t/m 2019: +=storting, -/- =onttrekking

2015 2016 2017 2018 2019

saldo 1-11 1.806.229 2.456.036 2.484.249 2.276.073 842.184

jaarlijkse storting in behoedzaamheidsreserve 330.000 230.000 230.000 230.000 230.000

mutaties primitieve begroting 2015-2018 328.627 -201.787 -596.395 -1.967.906 0

Erratum begroting 20152 0 0 158.219 304.017 -

mutaties decembercirculaire 20142 -8.820 0 0 0 0

saldo 31-12 2.456.036 2.484.249 2.276.073 842.184 1.072.184
1 Verwacht saldo 1/1/2015 Jaarrekening besluitvorming jaarrekening 2014 heeft nog niet plaatsgevonden. Het saldo op basis van

meerjarenbegroting 2015 was € 1.409.512
2 verwerking in Berap 1-2015
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D. 3-DECENTRALISATIES

Inleiding
Met ingang van 2015 heeft de gemeente Leiderdorp de verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp, Wmo en werk en
inkomen overgenomen van het rijk en de provincie, als resultaat van de decentralisaties. De keuzes die de gemeenteraad hiertoe
heeft genomen in 2014 zijn in lijn met de bezuinigingen op het budget wat de gemeente hiervoor ontvangt. Er is echter tot en met
2017 nog een aantal ombuigingen noodzakelijk, willen we ook in de toekomst de juiste ondersteuning aan onze inwoners kunnen
bieden.

Naast de reeds doorgevoerde bezuinigingen voorzien we op de drie beleidsterreinen nog diverse investeringen te moeten
doen. Daarnaast pakt de herverdeling van het budget van de Wmo (via het objectief verdeelmodel) volgens de voorlopige
verwachtingen negatief voor onze gemeente uit.  Bij de diverse beleidskeuzes die zijn gemaakt, zoals de vorming van Sociaal
Team Leiderdorp en het stimuleren van participatie of het opleggen van de tegenprestatie, was een deel van de kosten nog niet in
beeld. Inmiddels weten wij welke uitgaven noodzakelijk zijn om hier een succes van te maken.

Voor jeugd is vanwege de hoeveelheid PGB’s een extra investering nodig. Leiderdorp heeft een grote hoeveelheid PGB-
ontvangers en komt daarmee negatief uit ten aanzien van het beschikbare budget en in relatie tot de regio. De raad is hier reeds
over geïnformeerd.

Financiële mutaties 3 Decentralisaties 2016-2019
Op basis van de huidige gegevens en de reeds voorgestelde bezuinigingen is de verwachting dat wij de taakstelling van € 1,1
miljoen binnen de Wmo tot een bedrag van € 900.000 kunnen opvangen.

De afgelopen periode hebben zich evenwel, vooral binnen de Wmo en jeugdzorg, nieuwe onzekerheden geopenbaard, die een
nadelig en cumulatief financieel effect hebben.
Het gaat onder meer om de gevolgen van de invoering van objectieve verdeelmodellen, de mogelijke extra uitname door het
rijk en onduidelijkheden over aantallen cliënten en het berekende gebruik van voorzieningen (zie bijvoorbeeld Pgb’s bij jeugd).
Ook is er sprake van additionele kosten voor zowel het JGT als het STL. Kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste (kwaliteit
van) zorg te kunnen leveren. Gezien de huidige onzekerheden – zo is niet bekend of maatregelen daadwerkelijk en in de
verwachte omvang doorgaan – en in het licht van de reeds ondernomen stevige inspanningen om bovengenoemde taakstelling
te realiseren is ervoor gekozen om de continuïteit van de zorg op beide domeinen voorlopig te waarborgen door het aanvragen
van extra middelen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen wij de gevolgen en mogelijke risico’s in de bestaande risico-
inventarisatie verwerken en met voorstellen komen om deze te beheersen en te ondervangen. Het is derhalve te prematuur om
reeds nu iets te zeggen over de precieze effecten en maatregelen die daartoe nodig zijn.
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101. 3-Decentralisaties

Mutatie 2016 2017 2018 2019

Meicirculaire Wmo, decentralisatie AWBZ naar
Wmo
Uitname Wlz, objectief verdeelmodel,
extramuralisering, realisatie AWBZ 2014 vanaf
2016 en volumegroei

405.118 387.455 489.836 521.839

Meicirculaire Jeugd, decentralisatie jeugdzorg
Uitname Wlz, objectief verdeelmodel,
realisatie AWBZ 2014 vanaf 2016 en
volumegroei

724.319 970.011 955.146 949.228

Meicirculaire Participatie, decentralisatie
participatiewet
Objectief verdeelmodel

76.008 72.660 81.024 96.500

Mutaties in Integratie-, decentralisatie- en
suppletie uitkeringen

-550.858 -215.259 -134.820 -134.820

Vermindering taakstelling Wmo
Over de financiële stand van zaken op het terrein
de Wmo zijn nog geen definitieve conclusies
te trekken. Er zijn nog veel onzekerheden
(hoeveel geven we precies uit aan begeleiding,
hoeveel hulp bij het huishouden cliënten gaan
over naar de algemene voorziening, welk effect
heeft het financieel als het overgangsrecht van
cliënten vervalt, worden de PGB budgetten
wel opgebruikt, wat zullen de inkomsten van
de eigen bijdragen zijn?) . Naast de landelijke
korting die al op het budget voor Begeleiding voor
2015 (van ±11%) is doorgevoerd wordt op basis
van de huidige gegevens en de voorgestelde
bezuinigingen verwachten dat we €110.000
van de taakstelling ( 1.1 miljoen) niet te kunnen
invullen.

110.000 110.000 110.000 110.000

PGB Jeugd
Voor het jeugd- en gezinsteam (JGT) geldt dat
wij in 2015 de inzet van Kwadraad op basis van
de afspraken met Zoeterwoude hebben gedeeld
met Zoeterwoude. Leiderdorp en Zoeterwoude
betalen ieder 28 uur inzet Kwadraad in het
JGT (50/50 zoals afgesproken voor 2015). Dit
betekent dat we voor 2015 ieder €75.000 betalen,
wat uitkomt op totaal €150.000.

75.000 65.000 50.000 35.000

Inzet Kwadraad JGT
Vanaf 2016 is afgesproken om naar rato van
het aantal inwoners de inzet van Kwadraad in
het JGT te financieren. Op basis van de huidige
inzet (2x 28 uur) betekent dit dat wij in 2016
€45.000 meer moeten gaan betalen dan we in
2015 deden.

45.000 45.000 45.000 45.000
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Mutatie 2016 2017 2018 2019

Ontwikkelen nieuwe vormen van participatie
In het Herontwerp Sociaal Domein heeft het
college de opdracht gekregen om op zoek te
gaan naar (nieuwe) vormen van participatie voor
mensen met een uitkering die (nog) niet aan het
werk kunnen maar wel actief willen meedoen
en/of invulling zoeken voor de tegenprestatie.
Tegelijkertijd willen we deze groepen koppelen
aan bewoners die zich maatschappelijk willen
inzetten en/of zelf een hulpvraag hebben.
Hiermee leggen we de verbinding tussen de
Participatiewet en de WMO. Daarnaast moeten
we een aanbod van activiteiten ontwikkelen voor
klanten aan wie de tegenprestatie dwingend
wordt opgelegd (niet-willers).

50.000 50.000 50.000 50.000

ICT kosten Sociaal Team Leiderdorp (STL)
De structurele ICT kosten (lease kosten laptops,
onderhoudscontracten ICT, mobiele telefonie etc.)
bedraagt € 50.000.

50.000 50.000 50.000 50.000

Decentralisatie Jeugd en Wmo
Vanaf 1 januari is de toegang tot ondersteuning
( zorg en welzijn) georganiseerd binnen het
Sociaal Team Leiderdorp (STL). In de Notitie
Invoering Wmo 2015 zijn kosten voor het STL
opgenomen. Hierbij is geen of gedeeltelijk
rekening gehouden met de structurele kosten
van Ict en het invullen van de baliefunctie door
een medewerker, waardoor de balie voor STL en
CJG/JGT op werkdagen van 9.00-17.00 uur voor
inwoners open is. Voor het volledig invullen van
de baliemedewerker is € 18.000 anvullend nodig.

18.000 18.000 18.000 18.000

Servicpunt71 3D
Voor zowel Jeugd als Wmo is gebruik gemaakt
van de ondersteuning vanuit SP71. Het betreft
Juridische, financiële en ondersteuning vanuit
HRM. SP71 heeft door de transities meer werk
gekregen, hoeveel hiervan een structurele
verzwaring van SP71 leidt wordt nog met elkaar
uitgewerkt. Afspraken hierover zullen t.z.t. worden
meegenomen in de DVO’s, zolang dit nog niet
geregeld is nemen we voor het extra werk van
SP71 een bedrag op binnen deze kadernota.

24.000 24.000 24.000 24.000

Financiële effecten kadernota 3
Decentralisaties

1.026.587 1.576.867 1.738.186 1.764.747
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E. FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

Algemene uitgangspunten

1 Begrotingswijziging
Bestuursrapportage 1 - 2015

12.658 15.105 20.902 -641.752

Stand MJB 2014 na
Begrotingswijzigingen

69.276 46.792 50.134 1.743.668

2 Indexering baten S -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

3 Indexering lonen S 215.000 215.000 215.000 215.000

4 Interne rente S P.M. P.M. P.M. P.M.

5 Indexering lasten S 0 0 0 0

Totaal Algemene uitgangspunten 34.276 11.792 15.134 1.708.668

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 1

101 3-Decentralisaties S 1.026.587 1.576.867 1.738.186 1.764.747

Dekking binnen huidige begroting en
reserves I -1.026.587 -1.576.867 -1.738.186 -1.764.747

102 Structurele ruimte S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

130 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal programma 1 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

Programma 2

201 DVO Sociale diensten S 97.000 97.000 97.000 97.000

202 Maatschappelijke begeleiding
Inburgering S 50.000 50.000 50.000 50.000

203 Schuldhulpverlening S 62.000 62.000 62.000 62.000

230 Bijstellen taakstellingen S -145.000 -143.000 -117.000 0

Totaal programma 2 64.000 66.000 92.000 209.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 3

301 de Heemtuin S 15.000 15.000 15.000 15.000

302 Sterrentuin
- maatschappelijk ondernemer
Sterrentuin

I
35.000 0 0 0

- Beheer Sterrentuin S 15.000 15.000 15.000 15.000

303 Sportfondsen S 66.000 67.000 68.000 70.000

304 Kunstobjecten onderhoud S 1.500 1.500 1.500 1.500

305 Buitenkunst onderhoud I 10.000 0 18.000 0

304-305 Onderhoud ten laste van IBOR
reserve I -11.500 -1.500 -19.500 -1.500

306 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen S 0 0 0 0

330 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0
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onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

Totaal programma 3 131.000 97.000 98.000 100.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 4

401 Bom heffing S 123.500 123.500 123.500 123.500

402 Verwerkingskosten GFT-afval S 128.000 128.000 128.000 128.000

- Grofvuil S 75.000 75.000 75.000 75.000

401-402 Egalisatie Reserve reiniging (incl.
Investeringsplan) S -326.500 -326.500 -326.500 -326.500

403 Beleidsplan verkeer I 0 0 50.000 0

404 Natuurmeetnet S 15.000 15.000 15.000 15.000

Dekking Natuurmeetnet wordt
gevonden in het waterplan S -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

405 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen S 0 0 8.441 8.222

406 Kapitaallasten IBOR S -77.716 -27.165 139.053 202.491

Mutatie reserve IBOR (tot €800,000) S 77.716 27.165 -139.053 -87.021

407 Structurele ruimte S -34.000 -34.000 -34.000 -34.000

408 Stopzetten vergoeding oud papier aan
scholen en verenigingen S -15.500 -15.500 -15.500 -15.500

409 Fietsnota I 20.000 20.000 20.000 0

410 Kapitaallasten Fietsnota S 0 0 0 67.675

430 Bijstellen taakstellingen S 0 0 0 0

Totaal programma 4 -29.500 -29.500 28.941 141.868

voordelig voordelig nadelig nadelig

Programma 5

501 Verkoop woonwagenterrein I 15.000 15.000 0 0

502 Bijdrage omgevingsdienst S 15.000 15.000 15.000 15.000

503 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen S -24.135 -24.538 384 533

504 Uitvoering Economie71 en lokaal
economisch beleid S 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Erfgoedverordening / Uitvoering
monumentenbeleid I 30.000 30.000 30.000 30.000

506 Structurele ruimte S -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Totaal programma 5 91.865 91.462 101.384 101.533

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 6

601 Gemeenschappelijke regelingen;
indexering S 50.000 50.000 50.000 50.000

602 SP71 Verzekeringsdomein S 20.000 20.000 20.000 20.000

SP71 Verzekeringsdomein S -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

603 Kapitaallasten reguliere
vervangingsinvesteringen S -44.352 -12.553 1.934 28.650

604 Structurele ruimte S -37.178 -32.245 -32.245 -32.245
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onderwerp i/s 2016 2017 2018 2019

630 Bijstellen taakstellingen S 15.000 50.000 30.000 0

Totaal programma 6 -16.530 55.202 49.689 46.405

voordelig nadelig nadelig nadelig

Programma 7

Totaal programma 7 0 0 0 0

voordelig voordelig voordelig voordelig

Algemene Dekkingsmiddelen

801 Precariobelasting S 20.000 20.000 20.000 20.000

802 Algemene uitkering S -475 -139.915 -353.611 -541.285

803 Structurele ruimte S -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen -10.475 -149.915 -363.611 -551.285

voordelig voordelig voordelig voordelig

TOTAAL EXPLOITATIE 259.636 137.041 16.537 1.751.188

nadelig nadelig nadelig nadelig
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Gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
info@leiderdorp.nl
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