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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 6 mei 2015  

Onderwerp:  Jaarverslag 2014 en 

resultaatbestemming 2014 

 Aan de raad.  

 

*Z0052825D55* 
 

Beslispunten 

1. Het jaarverslag Leiderdorp 2014 met inbegrip van de jaarrekening 2014 vaststellen; 
2. Het plafond van de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs verhogen naar een bedrag 

van € 1,75 miljoen en de nota reserves en voorzieningen 2013 hierop aanpassen. 
3. Het jaarrekeningresultaat Leiderdorp 2014 van € 953.270 positief als volgt bestemmen: 

- € 550.000 toevoegen aan de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs; 
- € 134.046 bestemmen voor jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid; 
- € 47.908 bestemmen voor re-integratiemiddelen; 
- € 20.000 bestemmen voor de realisatie van het natuurmeetnet; 
- € 10.000 bestemmen voor het opstellen van recreatie&toerisme; 
- € 154.500 bestemmen voor het individueel opleidingsbudget; 
- € 36.816, het overschot toevoegen aan de algemene reserve. 

4. De resultaatbestemming 2014 van beslispunt 3 te verwerken in een begrotingswijziging. 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de prognosebrief ligt 
nu de jaarrekening 2014 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 de budgetten van 2014 overgeheveld naar 2015. 

1.b Voorgeschiedenis 
Eerder dit jaar bent u via de prognosebrief geïnformeerd over het verwachte 
resultaat. Op dat moment was de verwachting dat het saldo € 953.270 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 2014 vast te stellen zodat deze vóór 15 juli 2015 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 verstrekt een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2014. 
Ook heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot 
de rechtmatigheid.  

2.1 De nota reserves en voorzieningen 2013 dient te worden aangepast 
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Met de resultaatbestemming, toevoeging aan de reserve zorg, welzijn, jeugd en 
onderwijs van € 550.000 dient het plafond te worden verhoogd naar € 1,75 miljoen. 

 
3.1 Resultaatbestemming 

- € 550.000 toevoegen aan de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs; 
De decentralisatie Wmo gaat gepaard met een forse bezuinigingstaakstelling. In 
combinatie met de onzekerheid over de omvang van de vraag en de daarvoor 
benodigde budgetten vormt dit een substantieel en voorlopig blijvend risico. In 2014 zijn 
de Wmo-budgetten niet volledig besteed. 
- € 134.046 bestemmen voor jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid; 
De decentralisatie van de jeugdzorg gaat gepaard met een hoog risico. In zijn we 2014 
zuinig om gesprongen met het budget om eventuele risico’s die zich in de aanloop naar 
2015 voordeden kunnen dekken. Hierdoor is een aantal projecten on-hold gezet. 
- € 47.908 opnieuw bestemmen voor re-integratiemiddelen; 
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. 
Om een zo groot mogelijke groep te kunnen helpen stellen wij voor de niet-bestede re-
integratiemiddelen 2014 te bestemmen. 
- € 20.000 bestemmen voor de realisatie van het natuurmeetnet; 
Een groot deel van de maatregelen uit het waterplan en waterstructuurplan lopen via 
het uitvoeringsplan van het vGRP en IBOR, hierdoor blijft er geld over. Dit geld willen 
wij inzetten voor de realisatie van het natuurmeetnet. 
- € 10.000 opnieuw bestemmen voor het opstellen van recreatie&toerisme; 
De kosten voor opstellen van  recreatie&toerisme beleid die voor 2014 waren voorzien 
worden pas in 2015 gemaakt 
- € 154.500 bestemmen voor het individueel opleidingsbudget; 
De studiekosten bestaan uit een regulier opleidingsbudget en een individueel 
opleidingsbudget. Bij individueel opleidingsbudget hebben de ambtenaren de 
mogelijkheid om dit budget a € 500 per persoon per jaar in 3 jaar op te sparen en in een 
keer op te vragen. Dit is nog niet volledig benut. 
- € 36.816, het overschot toevoegen aan de algemene reserve. 

 
4.1 De resultaatbestemming dient verwerkt te worden in de begroting. 
Beslispunt 3 zal worden verwerkt in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging zal 
ter informatie aan de raad worden toegestuurd. 
 
 

4 Risico-inventarisatie 
Analyse van de financiële positie.  
Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per jaareinde 2014 
volgens de jaarrekening € 40,9 miljoen. Van de totale reserves ter hoogte van € 40,9 
miljoen is € 3,69 miljoen opgenomen als algemene vrije reserve. Het saldo van deze 
reserve is ten opzichte van 2013 gestegen met € 1 miljoen. 
De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van 
het solvabiliteitspercentage (EV/TV). Het huidige solvabiliteitspercentage van Leiderdorp 
bedraagt 38,9% (2013: 43,3%). 
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Schuldquote 
Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee wettelijke normen; de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm. De schuldquote vormt een extra aangrijpingspunt om het renterisico 
te duiden. Met de schuldquote wordt de schuldpositie uitgedrukt in een percentage van het 
begrotingstotaal. 
In de paragraaf financiering is de volgende tabel ‘Schuldquote’ opgenomen; 
 

 
 
Ondanks de lichte stijging van de schuldquote bevindt deze zich nog steeds op een relatief 
laag niveau. 
 

5 Duurzaamheid 
N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 
N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 
De jaarrekening 2014 sluit af met een positief resultaat van € 953.270. In beslispunt 3 
wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmen van dit volledige resultaat. 

 
8 Evaluatie 

Alle producten uit de Planning en Control cyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd 
worden in de raadswerkgroep financiën. 

 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  1.Jaarstukken Leiderdorp 2014 
    2.E&Y concept verslag van bevindingen 


