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WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2016-2019
uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord
probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.

Afwijkingenrapportage 
In goed overleg met uw raad rapporteren we met ingang van deze 1ste bestuursrapportage 2016 alleen nog over de afwijkingen
op de begroting in termen van doelen, activiteiten en geld. Doel hiervan is efficiënt omgaan met ieders tijd en kort en bondig
inzicht geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen te zien geven.

Samenhang doelen, activiteiten en geld 
De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op
afwijkingen van de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Een rapportage die
zich richt op afwijkingen gaat in het algemeen voorbij aan de uitvoering van de begroting die wel op schema ligt. Voor de zaken
die naar ons oordeel op schema lopen, verwijzen wij de lezer naar de programmabegroting. De keuze voor een meer compacte
rapportage op relevante afwijkingen moet overzicht geven op de stand van de uitvoering van de begroting. Het college meent dat
deze vorm van rapporteren een continue dialoog met uw raad in samenhang mogelijk blijft maken. Bij wijze van voorbeeld: zijn
de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de
geplande activiteiten?

Decentralisaties in het sociale domein
In afwijking van het uitgangspunt voor de opzet van deze rapportage om slechts te rapporteren op afwijkingen hebben wij er
voor gekozen om éénmalig toch apart aandacht te besteden aan de 3 decentralisaties in het sociale domein. De actualiteit met
betrekking tot dit onderwerp vraagt hier naar ons oordeel om. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van
de beschikbare budgetten inclusief de invulling van de taakstelling die in de begroting 2016 was opgenomen. Het beeld uit de
verstrekte overzichten laat zien dat de beschikbare budgetten voor WMO, jeugd en werk ten opzichte van 2015 in 2016 en ten
opzichte van 2016 in 2017 nog substantieel krimpen.

Oordeel college 
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2016 in grote lijnen op schema ligt. De genoemde
afwijkingen op doelen, activiteiten en geld zijn beperkt van omvang en impact.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
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PROGRAMMA'S

De bestuursrapportage richt zich per (sub-)programma op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld
dat ervoor nodig is.

De doelen en activiteiten van de primitieve begroting zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage.

Financieel overzicht totaal
In het financieel overzicht zijn de afwijkingen per programma onderverdeeld naar deelprogramma's. De afwijkingen zelf worden
in de programma's verder uitgesplitst en toegelicht. De 1ste bestuursrapportage komt voor 2016 voordelig uit met een licht
structureel voordeel. Het structurele voordeel is meegenomen in de Kadernota 2017-2020.

Mutatie per programma 2016 2017 2018 2019

1A Lokale gezondheidszorg 18.792 23.292 23.292 23.292

1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) -42.356 -50.000 -50.000 -50.000

1C Jeugdbeleid -3.100 -11.650 -20.150 -20.150

1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid -24.212 0 0 0

1E Lokaal onderwijsbeleid -75.000 0 0 0

1F Onderwijshuisvesting -7.939 -7.939 -7.939 -7.939

Totaal Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -133.815 -46.297 -54.797 -54.797

2A Participatiewet -7.846 -7.846 -7.846 -7.846

2B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) -2.033 0 0 0

2C Vreemdelingenbeleid 0 0 0 0

Totaal Werk en Inkomen -9.879 -7.846 -7.846 -7.846

3A Kunst en Cultuur -57.133 -48.583 -48.583 -48.583

3B Sport -275 -275 -275 -275

Totaal Kunst, Cultuur en Sport -57.408 -48.858 -48.858 -48.858

4A Verkeer en vervoer 19.500 0 0 0

4B Water 0 0 0 0

4C Groen beleid en regio 15.000 15.000 15.000 15.000

4D Openbaar groen 2.250 2.250 2.250 2.250

4E Speelvoorzieningen 0 0 0 0

4F Riolering 0 0 0 0

4G Reiniging 0 0 0 0

Totaal Beheer openbare ruimte 36.750 17.250 17.250 17.250

5A Ruimtelijke ordening -4.096 0 0 0

5B Woonbeleid 0 0 0 0

5C Economische zaken 0 0 0 0

PROG 5D Duurzaamheid -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totaal Ruimtelijk beleid -19.096 -15.000 -15.000 -15.000

6A Algemene regionale samenwerking 22.730 0 0 0

6B Bestuur en dienstverlening 82.850 53.300 53.300 53.300
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Mutatie per programma 2016 2017 2018 2019

6C Openbare orde en veiligheid -395 -10.395 -1.895 -1.895

Totaal Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 105.185 42.905 51.405 51.405

7A Grondontwikkeling algemeen 0 0 0 0

7B Grondontwikkeling Centrumplan 0 0 0 0

7C Grondontwikkeling W4 0 0 0 0

Totaal Grondontwikkeling 0 0 0 0

A Lokale heffingen 100.000 0 0 0

B Alg. uitkering -27.449 0 0 0

C Onvoorzien 0 0 0 0

D Dividend -385.594 0 0 0

E Financiering -20.000 0 0 0

F Overig 0 0 0 0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen -333.043 0 0 0

Totaal mutaties exploitatie -411.306 -57.846 -57.846 -57.846

Rente
Uit het totaaloverzicht blijkt een groot voordeel op het onderdeel dividend. Dat komt omdat er op dat onderdeel ten onrechte
nog rentelasten waren geraamd over de aandelen Nuon die in 2015 zijn verkocht. Opgemerkt wordt dat dit voordeel wordt
gecompenseerd op het onderdeel Financiering omdat daar de rentebaten waren geraamd. Het betreft hier immers een interne
doorberekening van rente. De reden waarom bij Financiering geen nadeel zichtbaar is komt doordat de rentetoerekening
aan de grondexploitatie op voorschrift van de wetgever is gewijzigd. De commissie BBV heeft de wijze waarop de rente voor
grondexploitaties wordt bepaald, voorgeschreven. Die rente is berekend op 1,56%. De rentebijschrijving op de voorziening
negatieve grondexploitaties is bepaald op 2,00%. Op dit punt heeft de gemeente geen keuze. Wat betreft de rentebijschrijving op
de reserve W4 en het Ikea-voorschot is die keuze er wel. Wij stellen u voor om die rente voor 2016 op hetzelfde percentage vast
te stellen als rente die wordt doorberekend aan de grondexploitaties, nl. 1,56%. Anticiperend op uw instemming is in de prognose
voor 2016 die rentevergoeding reeds bijgesteld, hetgeen een substantieel voordeel op de financiering oplevert. De wijzigingen
m.b.t. de rente grondexploitaties zal worden meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de financiële verordening.

Formatiewijziging en invulling taakstelling.
De gemeente Leiderdorp heeft in de eerste helft van 2015 haar huidige functieboek opgeschoond om een zuivere overgang naar
HR21 mogelijk te maken. HR21 is een functiewaarderingssysteem ontwikkeld voor de gemeentelijke sector. HR21 beschrijft voor
gemeentelijke organisaties 106 gewaardeerde functies. Met de invoering van HR21 wordt tegemoet gekomen aan de wens om
binnen de sector meer eenduidigheid te krijgen in de functiewaardering en beloning.

De doorvertaling van deze ontwikkelingen in de formatie en de financiële consequenties van de opschoning van het huidige
functieboek met ingang van 1 januari 2016 en de overgang naar HR21 met ingang van 1 april 2016 zijn direct meegenomen in
een totale wijziging waarbij ook de personele taakstellingen zijn ingevuld. De effecturering van deze financieel technische operatie
raakt de personele budgetten en via de doorvertaling naar de programma's alle onderdelen van de begroting. Om te voorkomen
dat er om die reden bij elk deelprogramma eenzelfde toelichting voor een afwijking wordt gegeven volstaan wij op dit punt om
deze wijziging hier voor het geheel toe te lichten.
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Teneinde de aansluiting met de rapportage in stand te houden zal onderstaande begrotingswijziging voor de formatiewijziging als
apart beslispunt worden meegenomen in de besluitvorming door de raad.

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -35.275 -42.829 -42.829 -42.829

3 - Kunst, Cultuur en Sport 37.500 50.000 50.000 50.000

4 - Beheer openbare ruimte -36.277 -57.307 -57.339 -57.339

5 - Ruimtelijk beleid -57.290 -78.822 -78.822 -78.822

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 91.342 128.958 128.990 128.990

Totaal van de mutaties op de exploitaite - - - -
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Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Doelen en activiteiten

1C Jeugdbeleid
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Naast de lokale activiteiten ten behoeve van jeugdparticipatie is de regionale werkgroep clientparticipatie jeugdhulp gestart.

Doelen

De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van participatie, het stimuleren van deelname aan- en het
zelf laten organiseren van activiteiten in de vrije tijd van jongeren.

SMART doel Afwijkingen

3. Verhoging van de participatie van jongeren aan het
beleidsproces om het (jeugd)beleid beter te laten aansluiten bij de
behoeften van de doelgroep .

Bovenop lokale investering is in Holland Rijnland de werkgroep
cliëntparticipatie Jeugdhulp gestart . Hier is specifieke aandacht
voor de participatie van jongeren.

1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

De uitgangspunten uit beleidsplan 'hart voor de jeugd' zijn aangescherpt. Op grond van deze uitgangspunten is het inkoopproces voor
2017 gestart. Zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de gemeente Kaag en Braassem hebben aangegeven alleen nog het deel
van de jeugdhulp wat veiligheid betreft (gedwongen kader) regionaal in te willen kopen.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

1.1 Uitwerken en implementeren van beleid ten behoeve van de
nieuwe jeugdwet.

Er heeft een aanscherping van de uitgangspunten van beleidsplan
Hart voor de Jeugd plaatsgevonden. Op basis daarvan is de
inkoop 2017 gestart en is er een regionale werkagenda gemaakt
om de doorontwikkeling en implementatie verder vorm te geven.

1.2 De jeugdhulp wordt in Holland Rijnland verband ingekocht. De gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Kaag en
Braassem gaan met ingang van 2017 voor een groot deel de
jeugdhulp zelf inkopen. Alleen voor het voor het gedwongen kader
maken zij nog deel uit van het gezamenlijke inkoopproces. De
overige gemeenten en de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd geven
nu gezamenlijk vorm aan het inkoopproces.

1F Onderwijshuisvesting
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Sinds april biedt de OBSG onderwijs aan -in aanvang- ongeveer 60 vluchtelingenkinderen die gehuisvest zijn in de voormalige ROC-
locatie. Hiervoor is tijdelijk gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg geschikt gemaakt. De kosten voor zowel het onderwijs als het
uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het gebouw worden door het COA gedragen. De vluchtelingenkinderen zullen op bestaande
schoollocaties zijn ondergebracht als Doesmeer in 2017 nodig is voor de tijdelijke huisvesting van een van de Voorhofscholen.

Doelen

Het binnen de wettelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, efficiënt inzetten van de beschikbare
onderwijsaccommodaties conform de beleidsuitgangspunten van het vigerende integraal huisvestingsplan. 

SMART doel Afwijkingen

1. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) 2016-2020, waarin het besluit over
het activeren van het krediet voor de renovatie van het
scholencomplex Voorhof, vastgesteld door de gemeenteraad.

In de raadsplanning is reeds opgenomen dat het IHP 2016-2020
voor de raad van december 2016 wordt ingebracht.

2. De scholen Hasselbraam en Voorhof worden gerenoveerd en
geherstructureerd tot een (breed) Kindcentrum met ruimte voor
opvang en -bij leegstand- aan onderwijs gerelateerde functies.

De uitvoering van de renovatie (realisatie) vindt plaats in 2017.
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Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

2.1 Als bouwheer projectmatig realiseren van de renovatie van
het scholencomplex in Voorhof; opstellen bestek, aanbesteden,
realisatie

In april heeft besluitvorming over renovatie en herindeling van
Kindcentrum De Voorhof plaats gevonden. Hierbij heeft de raad
een uitvoeringskrediet en middelen voor tijdelijke huisvesting
beschikbaar gesteld. In 2016 vinden de voorbereidingen op
de uitvoering plaats die in januari 2017 aanvangt. Omdat de
renovatie van de scholen in Voorhof doorschuift naar 2017 vallen
in dat jaar de kapitaallasten vrij. Dit voordeel is in de kadernota
2017-2020 verwerkt.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

Geen
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

1A Lokale gezondheidszorg

Jaarrekening 2015 RDOG HM -4.500 0 0 0

Wijz.huurtar.Sterren.Z/15/011450/38253 11.600 11.600 11.600 11.600

Technische wijziging accomodaties 11.692 11.692 11.692 11.692

Totaal 1A Lokale gezondheidszorg 18.792 23.292 23.292 23.292

1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nwe vorm Particip.Z/15/022491-6262305 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

AU dec.circ SD AWBZ 2015 7.644 0 0 0

Totaal 1B Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) -42.356 -50.000 -50.000 -50.000

1C Jeugdbeleid

Jeugdwerker SSCW Z/15/022714 8.500 8.500 0 0

Wijz.huurtar.Sterren.Z/15/011450/38253 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600

Aanp. Sterrentuin Z/15/023637/45627 0 -8.550 -8.550 -8.550

Totaal 1C Jeugdbeleid -3.100 -11.650 -20.150 -20.150

1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid

AU dec.circ SD jeugdzorg 2015 -7.712 0 0 0

Jaarrekening 2015 RDOG HM -16.500 0 0 0

Totaal 1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid -24.212 0 0 0

1E Lokaal onderwijsbeleid

Intrekken rijksbijdr.VVE 1 jaar opgesch. -31.818 0 0 0

Onderwijs Kansen Beleid 31.818 0 0 0

Aframing eb leerlingenvervoer 1.076 1.076 1.076 1.076

Aframing eb leerlingenvervoer -1.076 -1.076 -1.076 -1.076

Afname aantal aanvragen leerlingenvervoer -75.000 0 0 0

Onderwijsh.asielz.Z/16/029454/56371 60.000 0 0 0

Onderwijsh.asielz.Z/16/029454/56371 -60.000 0 0 0

Totaal 1E Lokaal onderwijsbeleid -75.000 0 0 0

1F Onderwijshuisvesting

Technische wijziging accomodaties -7.939 -7.939 -7.939 -7.939

Totaal 1F Onderwijshuisvesting -7.939 -7.939 -7.939 -7.939

Totaal mutaties Programma 1 -133.815 -46.297 -54.797 -54.797
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Programma 1A Lokale gezondheidszorg
- Meevaller; de jaarrekening 2015 van de RDOG HM is vastgesteld. Leiderdorp zal vanuit het positief saldo een bedrag ad.
€ 21.000 ontvangen van de RDOG HM.
Dit bedrag is onderverdeeld over de volgende subprogramma's;

1A Lokale gezondheidszorg € 4.500

1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid € 16.500

- Budgettair neutraal; per 1 januari 2016 zijn de huurtarieven van de Sterrentuin aangepast. Dekking hiervoor is gevonden binnen
de subsidiebudgetten, die voorheen werden ingezet t.b.v. subsidie, € 11.600, van de huur van de Sterrentuin.
- Totale wijziging inzake accommodaties is per saldo budgettair neutraal en geeft binnen de totale begroting geen voor- of
nadeel; De wijziging was incidenteel al doorgevoerd in 2015. Het doel van deze wijziging is om de budgetten tussen de diverse
accommodaties meer in overeenstemming te brengen met de realisatie. De kosten worden via de kostenverdeelstaat aan
meerdere programma's doorberekend. De wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 1A,
€ 11.692.

Programma 1B Wet Maatschappelijke ondersteuning
- Budgettair neutraal; in de Kadernota 2016 zijn er extra middelen toegekend, ad € 50.000, voor het ontwikkelen van nieuwe
vormen van participatie. Deze extra middelen staan in de begroting 2016 op Wmo-budget 'overige Algemene voorzieningen
(6267004)'. Deze middelen dienen te worden overgeheveld naar programma 2A, product Participatie.
- Tegenvaller; voor de verwerking van de decembercirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 1B betreft het de financiële doorwerking binnen het sociaal domein, € 7.644.

Programma 1C Jeugdbeleid
- Budgettair neutraal, voor uitbreiding van het ambulante jongerenwerk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld aan St. Sociaal
cultureel Werk voor 2016 en 2017. De dekking ad. € 8.500 wordt overgeheveld van programma 6 Veiligheid naar Programma 1,
naar het product Sociaal Cultureel Werk.
- Budgettair neutraal; per 1 januari 2016 zijn de huurtarieven van de Sterrentuin aangepast. Dekking hiervoor is gevonden binnen
de subsidiebudgetten, die voorheen werden ingezet t.b.v. subsidie, € 11.600 van de huur van de Sterrentuin.
- Budgettair neutraal; de aanpassingen in/aan de Sterrentuin door het realiseren van quick wins hebben een doorwerking in
programma 1C en 3A.

Programma 1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
- Meevaller; voor de verwerking van de decembercirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 1D betreft het de financiële doorwerking binnen het sociaal domein. € 7.712.
- Meevaller; zie programma 1A jaarrekening 2015 RDOG HM, € 16.500.

Programma 1E Lokaal onderwijsbeleid
- Meevaller; in de Kadernota 2015 zijn extra middelen aangevraagd, en gehonoreerd, o.a. voor het vermoedelijk wegvallen van
de rijksbijdrage voor VVE-onderwijsachterstandenbeleid ad. € 31.818 als gevolg van het herzien van de gewichtenregeling. Het
herzien van de regeling is echter een jaar uitgesteld.
- Tegenvaller; Als gevolg van de wettelijke verplichting om onderwijsachterstanden te bestrijden zijn extra middelen nodigomn
jonge statushouders in Leiderdor snel en goed te laten integrerenp.
- Budgetmutatie, neutraal; de aframing van de eigen bijdrage leerlingenvervoer wordt verrekend met declaraties, € 1.076.
- Meevaller; de bijdrage leerlingenvervoer aframen, i.v.m. aantal leerlingen. Dit is reeds opgenomen in de kadernota vanaf 2017.
Voor 2016 wordt dit eenmalig in de 1ste bestuursrapportage als meevaller meegenomen, € 75.000.
- Budgettair neutraal; er worden kosten gemaakt voor onderwijshuisvesting asielzoekers, deze kosten worden gedekt vanuit een
bijdrage van het COA (Z/16/029454/56371).

Progamma 1F Onderwijshuisvesting
- De wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 1F, € 7.939. Zie ook programma 1A.
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Programma 2 : Werk en Inkomen
Doelen en activiteiten

2A Participatiewet
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Waar informatie beschikbaar is kunnen we constateren dat we op schema liggen bij de realisatie van doelen en activiteiten. Door het
ontbreken van informatie over het eerste kwartaal van 2016 is dat echter bij een aantal doelen niet met honderd procent zekerheid te
zeggen. We constateren wel dat het aantal mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet vooralsnog niet daalt. Dat was
evenwel voorzien, met name als gevolg van de uitgestelde instroom vanuit de Wajong in 2016 en de extra instroom van statushouders.

Doelen

Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien

SMART doel Afwijkingen

1. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt
zich in 2016 positiever dan het landelijk gemiddelde

Het eerste kwartaal liet een lichte stijging van het aantal mensen
met een Participatiewet-uitkering zien, overeenkomstig de stijging
in het eerste kwartaal van 2015. Vanwege het ontbreken van
gegevens over het eerste kwartaal (CBS of anderszins) is een
vergelijking met het landelijke beeld nog niet mogelijk.

2. In 2016 plaatsen we 5 klanten met een loonwaarde lager dan
100% op een zo regulier mogelijke werkplek

Aantal klanten geplaatst met loonkostensubsidie bedraagt op dit
moment 5 en is daarmee gelijk aan het begrote aantal voor 2016.
De verwachting is dat dit aantal in de loop van het jaar verder zal
stijgen.

3. In 2016 is 50% van het klantenbestand maatschappelijk actief In 2015 is met de helft van het Leiderdorpse klantenbestand een
Klant in Beeld gesprek gevoerd. In deze gesprekken komt onder
andere aan de orde in hoeverre de klant maatschappelijk actief
is. Uit deze gesprekken is gebleken dat 25 klanten deelnemen
aan een re-integratie traject en 33 klanten vrijwilligerswerk doen.
Dit is echter een schatting van het werkelijke aantal, omdat het
registratiesysteem in 2015 niet volledig was toegerust om de
tegenprestatie adequaat te meten. In 2016 zetten we de Klant
In Beeld-gesprekken voort en nodigen we de mensen uit die
we in 2015 nog niet hebben gesproken. Hierbij besteden we
nadrukkelijk aandacht aan de registratie van het al dan niet
uitvoeren van de tegenprestatie. Eind 2016 verwachten we een
completer beeld te hebben van de omvang van de tegenprestatie.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

2.2 Het in beperkte mate inzetten van beschutte werkplekken
(nieuw) voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tussen
circa 20 en 40%

Staat vooralsnog op nul, maar verwachting dat begroot aantal
wordt gehaald.

2B Sociale Werkvoorziening (SW)
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Er zijn nog geen gegevens van het eerste kwartaal 2016 bekend. Wel is duidelijk dat ultimo 2015 het aandeel begeleid werken of
detacheringsplaats uitkwam op 37,5%, lager dan het begrote percentage van 44,2%. De verwachting is reeds uitgesproken dat als
gevolg van de uitstroom van de groep met de meeste arbeidsmarktpotentie naar regulier werk het behalen van het begrote percentage
in toenemende mate onder druk zal komen te staan. De achterblijvende groep zal immers steeds lastiger extern plaatsbaar zijn.

Doelen

Het plaatsen van zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap op een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

SMART doel Afwijkingen

1. In 2016 neemt het percentage Wsw'ers op begeleid werken of
detacheringsplaats toe

Begrote percentage voor 2016 van 47% lijkt, op basis van cijfer
over heel 2015, waarschijnlijk niet haalbaar. Cijfers over het eerste
kwartaal van 2016 zijn nog niet voorhanden.
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Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

1.1 Plaatsen Wsw'ers op begeleid werken of detacheringsplaats Er zijn nog geen cijfers voorhanden.

2C Vreemdelingenbeleid
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

De realisatie van de doelen en uitvoering van de geplande activiteiten voor 2016 lopen op schema.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

Geen

Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 2: Werk en Inkomen

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

2A Participatiewet

Nwe vorm Particip.Z/15/022491- KN2016 50.000 50.000 50.000 50.000

Verhoging Gebundelde Uitkering -57.846 -57.846 -57.846 -57.846

Totaal 2A Participatiewet -7.846 -7.846 -7.846 -7.846

2B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AU dec.circ SD participatiewet 2015 -2.033 0 0 0

Totaal 2B Sociale Werkvoorziening (SW) -2.033 0 0 0

2C Vreemdelingenbeleid

Verh.rijksbijdr.vluchtel.w.Z/15/022015 27.400 27.400 0 0

Verh.rijksbijdr.vluchtel.w.Z/15/022015 -27.400 -27.400 0 0

Totaal 2C Vreemdelingenbeleid 0 0 0 0

Totaal mutaties Programma 2 -9.879 -7.846 -7.846 -7.846

Programma 2A Participatiewet
- Budgettair neutraal; in de Kadernota 2016 zijn er extra middelen toegekend, ad € 50.000, voor het ontwikkelen van nieuwe
vormen van participatie. Deze extra middelen staan in de begroting 2016 op Wmo-budget 'overige Algemene voorzieningen
(6267004)'. Deze middelen dienen te worden overgeheveld naar programma 2A, product Participatie.
- Meevaller; met de VNG zijn onlangs nadere afspraken gemaakt over het verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten en over het
vangnet. Landelijk is besloten tot een verhoging Gebundelde Uitkering (voorlopige hoogte 2016) en een verlaging eigen risico,
€ 57.846.

Programma 2B Sociale Werkvoorziening
- Meevaller; voor de verwerking van de decembercirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 2A betreft het de financiële doorwerking binnen het sociaal domein, € 2.033.

Programma 2C Vreemdelingenbeleid
- Budgettair neutraal; de middelen die vanuit het rijk aan gemeenten ter beschikking worden gesteld voor maatschappelijke
begeleiding stijgen van € 1.000 per vergunninghouder naar € 2.370 per vergunninghouder in 2016 en 2017. Voor Leiderdorp
betekent dit een totaalbedrag van € 27.400 aan extra inkomsten en uitgaven.
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Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
Doelen en activiteiten

3B Sport
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

In 2016 en 2017 worden alle overeenkomsten met sportverenigingen in lijn gebracht met de nieuwe arrangementen voor het gebruik
van gemeentelijke sportaccommodaties. Verenigingen kunnen ervoor kiezen om het onderhoud aan de accommodatie die zij in gebruik
hebben zelf te doen of de gemeente daar een kostendekkende vergoeding voor te betalen. De meeste sportverenigingen onderhouden
de sportaccommodatie volledig zelf. In opdracht van de gemeente onderhoudt een onderhoudsbedrijf de overige sportaccommodaties
(gedeeltelijk). Verenigingen die deze sportaccommodaties gebruiken betalen op dit moment nog geen kostendekkend tarief. De
verwachting is dat zij dat ook in 2017 nog niet betalen. Daarmee wijken wij af van een van de doelen van de sportnota (zie 3.1).
Wij verwachten in 2017 afspraken gemaakt te hebben met betreffende verenigingen over hoe zij binnen afzienbare termijn wel een
kostendekkend tarief betalen.

Doelen

Sport- en beweegaanbieders kunnen zelfstandig functioneren. De buitensportaccommodaties worden verzelfstandigd.

SMART doel Afwijkingen

3. In 2017 wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht
voor de huur van de sportvelden.

Voor het gebruik van de meeste gemeentelijke
buitensportaccommodaties brengen wij in 2017 een
kostendekkend tarief in rekening. Voor een beperkt aantal
buitensportaccommodaties is 2017 echter niet haalbaar. Wij
verwachten wel in 2017 afspraken gemaakt te hebben met
deze verenigingen over hoe zij binnen afzienbare termijn wel
een kostendekkende vergoeding betalen voor het gebruik van
betreffende sportaccommodaties.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

4.1 Wij initiëren een gesprek met Sportfondsen Nederland en/of
Stichting Sportaccommodatie Alecto (SSA) om mogelijkheden
te onderzoeken om het beheer en onderhoud van velden in de
Bloemerd bij Sportfondsen Leiderdorp of SSA onder te brengen
(indien RCL en Velocitas dat niet zelf willen organiseren)

Alle onderhoudswerkzaamheden die de gemeente nog zelf deed
aan de korfbal- en voetbalsportaccommodatie in De Bloemerd
zijn inmiddels uitbesteed. Er worden derhalve geen gesprekken
gevoerd met Sportfondsen en/of Stichting Sportaccommodatie
Alecto met dit doel. Wel maakt het in eigen beheer nemen
van (een deel van) de onderhoudswerkzaamheden door de
verenigingen RCL en Velocitas deel uit van de gesprekken die wij
met ze (gaan) voeren over een nieuwe overeenkomst.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

Geen
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

3A Kunst en Cultuur

Wijz.huurtar.Sterren.Z/15/011450/38253 0 0 0 0

Technische wijziging accomodaties -57.133 -57.133 -57.133 -57.133

Aanp. Sterrentuin Z/15/023637/45627 0 8.550 8.550 8.550

Totaal 3A Kunst en Cultuur -57.133 -48.583 -48.583 -48.583

3B Sport

Technische wijziging accomodaties -275 -275 -275 -275

Totaal 3B Sport -275 -275 -275 -275

Totaal mutaties Programma 3 -57.408 -48.858 -48.858 -48.858

Programma 3A Kunst en Cultuur
- Budgettair neutraal; de wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 3A, € 57.133. Zie
ook programma 1A.
- Budgettair neutraal; de aanpassingen in/aan de Sterrentuin door het realiseren van quick wins hebben een doorwerking in
programma 1C en 3A.

Programma 3B Sport
- Budgettair neutraal; de wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 3B, € 275. Zie ook
programma 1A.
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Programma 4 : Beheer openbare ruimte
Doelen en activiteiten

4A Verkeer en vervoer
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Voor verkeer en vervoer is slechts één afwijking te melden. In de Stuurgroep R-net is besloten om de startdatum van de invoering R-net
te vertragen van december 2016 naar december 2017. Door de latere besluitvorming van de Leidse Ring Noord was realisatie in 2016
niet meer haalbaar.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

2.3 Realiseren R-net (HOV). In de stuurgroep R-net is besloten om de startdatum te verlaten
van 17 december 2016 naar 17 december 2017.

4C Groenbeleid en regio
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Voor Groenbeleid kan alleen gemeld worden dat de omvorming van het A4-informatiecentrum vertraagd is door de aanleg van een 380
KV-verbinding door Tennet.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

1.1 Afronden inrichtingswerkzaamheden polder Achthoven De aanbesteding is in mei 2016. Start uitvoering staat gepland
voor augustus 2016 en zal voor 15 maart 2017 afgerond worden.

2.1 Het A4-informatiecentrum en de directe omgeving omvormen
tot een Groene Hart centrum.

Is vertraagd wegens aanleg 380 KV-verbinding door Tennet.
Opening van het omgevormde informatiecentrum zal in 2019
plaats vinden.Gemeente is met Tennet in gesprek over het gebruik
van het informatiecentrum door Tennet als kantoorruimte, t/m
december 2018.

4D Openbaar groen
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Bij Openbaar groen verlopen momenteel de activiteiten volgens planning en zijn er geen afwijkingen te melden.

Doelen

Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.

SMART doel Afwijkingen

3. In 2025 is de GEHS gerealiseerd en hebben de ecosystemen in
de kerngebieden van Leiderdorp voldoende biodiversiteit.

De realisatie vindt zoveel mogelijk plaats binnen het integraal
beheer van de openbare ruimte (werk met werk maken). De
doelstelling blijft ongewijzigd maar de weg er naar toe (niet
actief aanpakken maar integreren binnen de beheerprojecten) is
aangepast. Door de koppeling van de beheerprojecten kunnen
verschuivingen binnen de planperiode optreden.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

2.3 Verordening op de beplantingen actualiseren Aangezien besluitvorming in het vierde kwartaal plaatsvindt, wordt
de hieraan verbonden taakstelling gerealiseerd per 2017.

3.2 Natuurmeetnet nulmeting afronden In het 2e kwartaal van 2016 wordt het in combinatie met het
natuurmeetnet van Leiden aanbesteed.
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4G Reiniging
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Bij Reining verlopen de activiteiten volgend plannen en zijn voor nu geen afwijkingen te melden

Doelen

Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van
afvalstoffenafkomstig uit particuliere huishoudens. Vergroten leefbaarheid openbare ruimte

SMART doel Afwijkingen

3. Terugdringen van overlast door honden. De motie hondenplezier wordt uitgevoerd. Voor de zomer wordt
hierover gerapporteerd.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

Het ondergronds brengen van de thans nog bovengrondse
milieucorners.

Ligt ter besluitvorming bij raad

Op 2 locaties de ondergrondse plasticinzameling mechanisch
laten verdichten om grotere hoeveelheden te kunnen inzamelen.

Gereed

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Spoedmaatregelen
wateroverlast

3-11-2010 Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in het
Zijlkwartier.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 4: Beheer Openbare Ruimte

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

4A Verkeer en vervoer

expl.bijdr.investeringen voor het IVVP 783.374 0 0 0

onttrekking reserve bouw- en grondexploitaties -783.374 0 0 0

Markt opheffen/kostendekkend maken 19.500 0 0 0

Fietspaden Engelendaal 160.000 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve integraal beheer -160.000 0 0 0

Technische wijz kaplst IBOR -124.304 -144.709 -160.712 -145.409

Storting bestemmingsreserve integraal beheer 124.304 144.709 160.712 145.409

Totaal 4A Verkeer en vervoer 19.500 0 0 0

4B Water

Technische wijz kaplst IBOR -18.843 -25.940 -31.320 0

Storting bestemmingsreserve integraal beheer 18.843 25.940 31.320 0

Totaal 4B Water 0 0 0 0

4C Groen beleid en regio

Natuurmeetnet 15.000 15.000 15.000 15.000

Totaal 4C Groen beleid en regio 15.000 15.000 15.000 15.000

4D Openbaar groen

Technische wijziging accomodaties 2.250 2.250 2.250 2.250

Technische wijz kaplst IBOR -6.196 -9.294 -12.392 -12.392

Storting bestemmingsreserve integraal beheer 6.196 9.294 12.392 12.392

Totaal 4D Openbaar groen 2.250 2.250 2.250 2.250

4E Speelvoorzieningen

Technische wijz kaplst IBOR -62.215 -93.322 -124.430 -124.430

Storting bestemmingsreserve integraal beheer 62.215 93.322 124.430 124.430

Totaal 4E Speelvoorzieningen 0 0 0 0

4F Riolering

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 4F Riolering 0 0 0 0

4G Reiniging

Technische begrotingswijziging reiniging -58.998 -58.998 -58.998 -58.998

Storting egalisatiereserve reiniging 58.998 58.998 58.998 58.998

Verhoging afvalstoffenh.o.a. BOM heffing -232.351 -232.351 -232.351 -232.351

Storting egalisatiereserve reiniging 232.351 232.351 232.351 232.351

Totaal 4G Reiniging 0 0 0 0

Totaal mutaties Programma 4 36.750 17.250 17.250 17.250
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Programma 4A Verkeer en vervoer
- Reservemutatie; voor 2015 was een bijdrage aan de investeringen voor het IVVP opgenomen van € 1,2 mln. Deze bijdrage
wordt gedekt vanuit de reserve grondexploitatie. De bijdrage uit deze reserve loopt conform regelgeving via de exploitatie.
Doordat het project binnen de Engelendaal vertraging had opgelopen wordt een deel van de kosten pas gerealiseerd in
2016. Hiermee was over 2015 de exploitatiebijdrage aan de kredieten € 783.374 lager. Dit bedrag is bij de jaarrekening
weer toegevoegd aan de reserve. In dit voorstel wordt voorgesteld om € 783.374 te onttrekken aan de reserve om alsnog de
exploitatiebijdrage aan de investering te kunnen doen aan het IVVP te kunnen afronden.
- Tegenvaller; in de kadernota 2014 was de verwachting dat de marktgelden door het aanpassen van de verordening vanaf 2016
€ 19.500 meer zou kunnen opbrengen. Echter eind 2016 wordt de nota ambulante handel voorzien waarna de tarieven voor
de marktgelden kunnen worden aangepast. Daarbij vinden op dit moment gesprekken plaats met de markt of er vormen van
zelfsturen mogelijk zijn. Of dit vanaf 2017 leidt tot volledig kostendekkend is nu nog niet te zeggen.
- Budgettair neutraal; door uitstel van werkzaamheden aan de Engelendaal, zijn de werkzaamheden aan de parkeerplaats
Houtkamp en fietspad Engelendaal uitgesteld. Conform de nota reserves en voorzieningen is het restant budget voor dagelijks
onderhoud wegen van € 160.000 gestort in de reserve IBOR. Deze middelen zijn echter noodzakelijk om de werkzaamheden
alsnog te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om uit de reserve IBOR alsnog € 160.000 beschikbaar te stellen.
- Budgettair neutraal; bij de vaststelling IBOR zijn de geraamde kapitaallasten voor toekomstige investeringen in de exploitatie
opgenomen als nader in te delen. Deze geraamde kapitaallasten worden nu in de reserve IBOR gestort. Door jaarlijks een
bedrag te onttrekken uit de reserve dat gelijk is aan de kapitaallasten die samenhangen met IBOR kunnen de komende jaren de
kapitaallasten IBOR gedekt worden.

Programma 4B Water
- Budgettair neutraal; bij de vaststelling IBOR zijn de geraamde kapitaallasten voor toekomstige investeringen in de exploitatie
opgenomen als nader in te delen. Deze geraamde kapitaallasten worden nu in de reserve IBOR gestort. Door jaarlijks een bedrag
te onttrekken uit de reserve welke gelijk is aan de kapitaallasten die samenhangen met IBOR kunnen de komende jaren de
kapitaallasten IBOR gedekt worden.

Programma 4C Groen beleid en regio
- Budgettair neutraal; in de kadernota 2016 zijn er extra middelen toegekend, ad € 15.000, voor het natuurmeetnet. Deze extra
middelen zijn in de begroting 2016 abusievelijk geboekt op programma 5D. Deze middelen dienen te worden overgeheveld naar
programma 4C.

Programma 4D Openbaar groen
- Budgettair neutraal; de wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 4D, € 2.250. Zie ook
programma 1A.
- Budgettair neutraal; bij de vaststelling IBOR zijn de geraamde kapitaallasten voor toekomstige investeringen in de exploitatie
opgenomen als nader in te delen. Deze geraamde kapitaallasten worden nu in de reserve IBOR gestort. Door jaarlijks een bedrag
te onttrekken uit de reserve welke gelijk is aan de kapitaallasten die samenhangen met IBOR kunnen de komende jaren de
kapitaallasten IBOR gedekt worden.

Programma 4E Speelvoorzieningen
- Budgettair neutraal; bij de vaststelling IBOR zijn de geraamde kapitaallasten voor toekomstige investeringen in de exploitatie
opgenomen als nader in te delen. Deze geraamde kapitaallasten worden nu in de reserve IBOR gestort. Door jaarlijks een bedrag
te onttrekken uit de reserve welke gelijk is aan de kapitaallasten die samenhangen met IBOR kunnen de komende jaren de
kapitaallasten IBOR gedekt worden.

Programma 4G Reiniging
- Reservemutatie; de budgetten binnen reiniging zijn geactualiseerd waardoor de begroting meer aansluit op de realisatie. Het
begrote voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve reiniging.
- Reservemutatie; de verhoging van de afvalstoffenheffing (o.a. BOM heffing) leidt tot een storting in de egalisatiereserve
reiniging.
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Programma 5 : Wonen en Ondernemen
Doelen en activiteiten

5A Ruimtelijke ordening
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

De bestemmingsplannen Achhovenerpolder en Driegatenbrug zijn op dit moment niet actueel, maar worden dit jaar geactualiseerd.
Daarmee wordt ook het doel dat alle bestemmingsplannen actueel zijn behaald.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel Afwijkingen

2.1 Alle bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn actueel (niet
ouder dan 10 jaar).

Binnen Leiderdorp zijn twee bestemmingsplannen niet actueel
(Achthovenerpolder en Driegatenbrug).

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

4.3 Verordening opstellen met betrekking tot de kwaliteitscriteria
2.1 VTH.

De verordening ligt na de zomer voor aan de Raad

5C Economische zaken
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

De   BIZ Baanderij is helaas niet tot stand gekomen en het is onzeker of er nog dit jaar een vastgesteld plan is voor de
vitaliteitsboulevard.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

1.2 Het verder uitwerken en realiseren van een vitaliteitsboulevard Met alle betrokkenen worden de eerste stappen gezet om de
ambitie te realiseren. Onzeker is of er dit jaar een vastgesteld plan
ligt. Dit is afhankelijk van de benodigde tijdsinspanning.

1.6 Het samenwerken met de ondernemers over de uitvoering van
de BIZ Baanderij

Het initiatief om te komen tot een BIZ Baanderij is gestrand.
Dat betekent dat er geen gevolg meer gegeven wordt aan deze
activiteit.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

Geen
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 5: Wonen en ondernemen

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

5A Ruimtelijke ordening

Leges inkomsten vergoeding Tennet -12.096 0 0 0

Kosten digitaal raadplegen RSV 8.000 0 0 0

Totaal 5A Ruimtelijke ordening -4.096 0 0 0

5B Woonbeleid

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 5B Woonbeleid 0 0 0 0

5C Economische zaken

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 5C Economische zaken 0 0 0 0

PROG 5D Duurzaamheid

Natuurmeetnet -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totaal PROG 5D Duurzaamheid -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totaal mutaties Programma 5 -19.096 -15.000 -15.000 -15.000

Programma 5A Ruimtelijke ordening
- Meevaller; de legesvergoeding voor de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Daarvoor dient de bestaande
bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding in de Achthovenerpolder te worden verwijderd en vervangen te worden door een
ondergrondse verbinding.
- Tegenvaller; Er moeten nog kosten gemaakt worden voor het digitaal raadpleegbaar maken van de Ruimtelijke Structuur Visie
voor een bedrag van € 8.000.

Progamma 5D Duurzaamheid
- Budgettair neutraal; in de kadernota 2016 zijn er extra middelen toegekend, ad € 15.000, voor het natuurmeetnet. Deze extra
middelen zijn in de begroting 2016 abusievelijk geboekt op programma 5D. Deze middelen dienen te worden overgeheveld naar
programma 4C.
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Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
Doelen en activiteiten

6B Bestuur en dienstverlening
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

De onderzoeksmethodiek van het Dashboard Dienstverlening is veranderd in een continue meting en wordt verdeeld in meerdere
kanalen.
De pilot thuisbezorgen wordt toegespitst op reisdocumenten omdat de RDW in 2016 een eigen pilot start m.b.t. de rijbewijzen.

Doelen

Betere dienstverlening

SMART doel Afwijkingen

2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant
minimaal beoordeeld op 7,6.

De Benchmark Publiekszaken is in 2015 vervangen door het
Dashboard Dienstverlening van de NVVB. De onderzoeks-
methodiek is veranderd ten opzichte van die van de Benchmark
Publiekszaken. Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een
continue meting geworden en wordt verdeeld in balie, telefonie en
digitaal in plaats van een algemene rekenkundige score.

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

2.2 Starten pilot thuisbezorgen reisdocumenten en rijbewijzen. De pilot richt zich alleen op de reisdocumenten. Met betrekking
tot de rijbewijzen: de RDW start in het 4e kwartaal van 2016 een
eigen pilot.

6C Openbare orde en veiligheid
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Er wordt uitvoering gegeven aan de in het uitvoeringsplan geformuleerde prioriteiten. Er zijn geen relevante afwijkingen. De eerste
evaluatie van het uitvoeringsplan wordt in juni 2016 aan de raad aangeboden.

Doelen

Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk verhogen, zowel in
objectief als in subjectief opzicht.

SMART doel Afwijkingen

4. Verminderen van geluidoverlast door inzet van toezicht en
handhaving.

Een onderzoek wordt verricht naar geluidsoverlast bij
evenementen in de Houtkamp. Voor de zomer zullen de eerste
resultaten bekend zijn.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

 M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Carillon 4-11-2009 Het carillon staat opgeslagen bij de
klokkenmaker (Petit & Fritsen). Er
is besloten (na ideeën van burgers)
om het carillon terug te plaatsen in
het centrum, zodra het Centrumplan
gereed is.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 6: Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

6A Algemene regionale samenwerking

Frictiekosten Holland Rijnland 2016 22.730 0 0 0

Totaal 6A Algemene regionale samenwerking 22.730 0 0 0

6B Bestuur en dienstverlening

AU dec.circ referendum 2015 29.550 0 0 0

Detachering 2016 0 0 0 0

Verkiezingen 2017 -35.000 35.000 0 0

Storting/onttrekking reserve jaarafsluiting 35.000 -35.000 0 0

Technische wijziging accomodaties 53.300 53.300 53.300 53.300

Totaal 6B Bestuur en dienstverlening 82.850 53.300 53.300 53.300

6C Openbare orde en veiligheid

Jeugdwerker SSCW Z/15/022714 -8.500 -8.500 0 0

Technische wijziging accomodaties -1.895 -1.895 -1.895 -1.895

verhoging onderhoudsbudget 10.000 0 0 0

Totaal 6C Openbare orde en veiligheid -395 -10.395 -1.895 -1.895

Totaal mutaties Programma 6 105.185 42.905 51.405 51.405

Programma 6A Algemene regionale samenwerking
- Tegenvaller; in 2016 moeten extra frictie- en transitiekosten betaald worden aan Holland Rijnland. Het gaat voor Holland Rijnland
o.b.v. begroting 2016 om een totaal van € 465.850, voor Leiderdorp komt het neer op een bedrag van € 22.730. Deze kosten
worden veroorzaakt doordat de gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland de afspraak hebben gemaakt dat de salariskosten
van de boventallige medewerkers door de gemeenten worden gefinancierd.

Programma 6B Bestuur en dienstverlening
- Voor de verwerking van de decembercirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 6B betreft het de financiële doorwerking van het referendum. De algemene uitkering wordt
eenmalig verhoogd, ad € 29.550, vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over
de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.
- Budgettair neutraal; incidentele detacheringsinkomsten zijn verwerkt in de begroting 2016.
- Budgetoverheveling; in de begroting 2016 is € 35.000 beschikbaar voor de verkiezingen. Dit budget is nodig voor de
verkiezingen die zullen plaatsvinden in 2017. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu te bestemmen via de reserve jaarafsluiting,
zodat in 2017 de benodigde dekking beschikbaar is.
- Budgettair neutraal; de wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 6B, € 53.300. Zie
ook programma 1A.
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Programma 6C Openbare orde en veiligheid
- Budgettair neutraal; voor uitbreiding van het ambulante jongerenwerk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld aan St. Sociaal
cultureel Werk voor 2016 en 2017. De dekking ad € 8.500 wordt overgeheveld van programma 6 Veiligheid naar Programma 1,
naar het product Sociaal Cultureel Werk.
- Budgettair neutraal; de wijziging in het accommodatiebeheer heeft onder andere betrekking op programma 6C, € 1.895. Zie ook
programma 1A.
- Tegenvaller; de brandweer heeft aangegeven de kazerne langer te willen huren. Het pand is de afgelopen jaren minimaal
onderhouden wegens het geplande vertrek van de brandweer. Nu het pand nog enige jaren langer verhuurt wordt, is het
noodzakelijk dat er aan het dak herstel werkzaamheden plaatsvinden. Deze kosten zijn niet begroot, vandaar deze aanvraag het
onderhoudsbudget voor 2016 op te hogen met € 10.000.
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Programma 7 : Grondontwikkeling
Doelen en activiteiten

7B Grondontwikkeling Centrumplan
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Uitbreiding van Winkelhof en verbetering van de omgeving is vrijwel geheel afhankelijk van door eigenaar te ontwikkelen plannen. Ieder
kwartaal vindt op bestuurlijk niveau overleg om de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen te bespreken. De kansen dat dit jaar
vergunning kan worden verleend voor een (alleszins) acceptabel plan worden gering geacht. Begin dit jaar is onderzocht of kantoren
geschikt zijn voor huisvesting van statushouders. Verbetering Statendaalderplein is in principe pas aan de orde na realisatie uitbreiding
Winkelhof en zal niet in 2016 begeleid, noch uitgevoerd worden. De verwachting is dat de doelen waarschijnlijk niet in 2017 gehaald
gaan worden.

Doelen

Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en  leefklimaat in
Leiderdorp maken

SMART doel Afwijkingen

1. Het ten opzichte van 2010 verbeteren en vergroten van het
winkelareaal in Winkelhof en aantrekkelijker maken van het
Centrum in 2017

Afhankelijk van planontwikkeling door Wereldhave. Gaat
waarschijnlijk niet lukken in 2017

2. Het openbaar gebied in het centrum uiterlijk in 2018 ten
opzichte van 2010 kwalitatief hoogwaardiger in te richten.

Afhankelijk van planontwikkeling door Wereldhave. Als deze
niet gerealiseerd wordt in 2017 is het ook waarschijnlijk dat
buitenruimte niet in 2018 gerealiseerd kan worden

Geplande activiteiten voor 2016

Activiteit Afwijkingen

1.1. Vergunning verlenen voor 1e uitbreiding en begeleiding
verdere uitbreiding/wijzigingsplannen

Geheel afhankelijk van planontwikkeling door Wereldhave. Gaat
waarschijnlijk niet lukken in 2016

1.2.Opstellen herziening bestemmingsplan De herziening is afhankelijk van planvorming, dus het is nog niet
duifdelijk of dit gaat lukken in 2016

1.3. gronden bouwrijp maken ( verwijderen restanten kelder)voor
feitelijke start bouw

Geheel afhankelijk van planontwikkeling door Wereldhave. Gaat
waarschijnlijk niet lukken in 2016

2.1. Begeleiden verbetering Statendaalderplein Dit wordt niet in 2016 gerealiseerd, want het Statendaalderplein
volgt na realisatie uitbreiding Winkelhof

7C Grondontwikkeling W4
Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016

Tot op heden hebben wij nog geen concrete plannen voor IKEA mogen ontvangen. Daardoor is het zeer onzeker of de werklocatie
Bospoort in 2017 tot ontwikkeling is gebracht. Meer concreet zijn in het 1e kwartaal wel de ontwikkeling van Plantage voortgezet tot en
met aanleg eerste bestrating. Voorts zijn vergunningen verleend en is een kavel aan de Boomgaardlaan verkocht. Hetzelfde geldt voor
een deel van kavel 1 Vierzicht, inclusief de voorbereidingen voor het het bouwrijp maken.

Doelen

Genereren van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4

SMART doel Afwijkingen

2. In 2017 hebben wij in het plangebied W4 de werklocaties
Bospoort en Vierzicht tot ontwikkeling gebracht

Het is onzeker of de locatie Bospoort in 2017 tot ontwikkeling kan
worden gebracht. Dit is erg afhankelijk van de plannen van IKEA.

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.
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Moties

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie HSL infocentrum 28-6-2010 In definitiefase, in 2e kwartaal naar
ontwerpfase, eind 3e kwartaal
besluitvorming raad om ontwerpfase
af te ronden.

Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 7: Grondontwikkeling

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

7A Grondontwikkeling algemeen

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 7A Grondontwikkeling algemeen 0 0 0 0

7B Grondontwikkeling Centrumplan

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 7B Grondontwikkeling Centrumplan 0 0 0 0

7C Grondontwikkeling W4

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal 7C Grondontwikkeling W4 0 0 0 0

Totaal mutaties Programma 7 0 0 0 0

Voor programma 7 Grondontwikkelingen zijn voor de 1ste bestuursrapportage geen afwijkingen te melden. In de raad van mei
2016 is de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie 2016 vastgesteld met de bijbehorende financiele gevolgen voor 2016 en
verder.
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Algemene dekkingsmiddelen
Doelen en activiteiten

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2016
Geen afwijkingen

Openstaande kredieten
Geen afwijkingen.

Moties

Geen
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Algemene dekkingsmiddelen

Begrotingswijziging 2016 2017 2018 2019

A Lokale heffingen

Aframing precario 40.000 0 0 0

Aframing i.v.m. afname aantal hotels 60.000 0 0 0

Totaal A Lokale heffingen 100.000 0 0 0

B Alg. uitkering

AU obv specificatie 2016-02 -165.350 0 0 0

Storting in de behoedzaamheidsreserve 165.350 0 0 0

AU dec.circ referendum 2015 -29.550 0 0 0

AU dec.circ SD AWBZ 2015 -7.644 0 0 0

AU dec.circ SD jeugdzorg 2015 7.712 0 0 0

AU dec.circ SD participatiewet 2015 2.033 0 0 0

Totaal B Alg. uitkering -27.449 0 0 0

C Onvoorzien

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal C Onvoorzien 0 0 0 0

D Dividend

Verlaging rente op aandelen -320.594 0 0 0

Hoger dividend 2015 -65.000 0 0 0

Totaal D Dividend -385.594 0 0 0

E Financiering

Verlaging rente boekwaarde grondexpl. 132.908 0 0 0

Verlaging rente reserve W4 -522.569 0 0 0

Verlaging rente C IE/IM 50.000 0 0 0

Verlaging opbrengst interne rente 319.661 0 0 0

Totaal E Financiering -20.000 0 0 0

F Overig

Geen wijziging 0 0 0 0

Totaal F Overig 0 0 0 0

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen -333.043 0 0 0

A Lokale heffingen
- Tegenvaller; voor de precariobelasting wordt een structureel tekort verwacht, € 40.000, op de inkomsten aangezien er minder
leidingen in de gemeentelijke grond liggen dan voorheen begroot. Dit structurele tekort is reeds meegenomen in de financiële
kadernota voor 2017-2020. In de 1ste bestuursrapportage wordt de begroting 2016 aangepast.
- Hetzelfde geldt voor de toeristenbelasting. Sinds 2014 is er een hotel minder in Leiderdorp. We leggen dus minder
toeristenbelasting op, € 60.000. Ook deze post is meegenomen in de financiële kadernota en de begroting 2016 wordt in deze
bestuursrapportage aangepast.
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B Algemene uitkering , decembercirculaire 2015
Op 14 december 2015 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken de decembercirculaire 2015 van de algemene uitkering
gepubliceerd. De raad is middels een brief geïnformeerd hierover.

Effecten decemberciculaire 2015 2016

Referendum € -29.550

Sociaal domein; decentralisatie AWBZ naar Wmo € -7.644

Sociaal domein; decentralisatie jeugdzorg € 7.712

Sociaal domein; decentralisatie participatiewet € 2.033

Totaal € -27.449

B Algemene uitkering cf specificates BZK
De Algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de specificaties van het ministerie, deze waren nog op
eigen inschattingen gebaseerd. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld van € 165.350 voordelig, deze wordt conform
de nota Reserves en Voorzieningen gestort in de behoedzaamheidsreserve.

D Dividend
De dividenduitkering over 2015 is € 375.000. Dat bedrag valt € 65.000 hoger uit dan geraamd. Verder staan in de begroting nog
rentelasten over de aandelen Nuon waarvan de laatste tranche in 2015 is geleverd. Deze 'kapitaallasten' treden dan ook niet op.
Voordeel € 320.594.

E Financiering
De prognose voor het resultaat op geldleningen is een fors nadeel in de orde van € 370.000. De voorgeschreven verlaging op de
door te berekenen rente op grondexploitaties van 3,50% naar 1,56% en de verlaging van de rentevergoeding op de voorziening
negatieve grondexploitaties van 3,50% naar 2,00% leveren nog een extra nadeel op van € 133.000. De rentevergoeding op de
reserve W4 en het voorschot van Ikea wordt in 2016 op hetzelfde percentage gesteld als de rente die aan de grondexploitatie
wordt toegerekend, nl. 1,56%. Deze verlaging van € 522.000 compenseert het nadeel op dit product ruimschoots als gevolg
waarvan een voordeel van € 20.000 resteert. Grondslag voor de renteberekening inzake de grondexploitaties is m.i.v. 2016 de
boekwaarde op 1 januari.
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3 DECENTRALISATIES

WMO

In het kader van gewijzigde verantwoordingseisen vanuit het rijk is de begroting voor het sociaal domein met ingang van 2015
anders ingedeeld. De begroting Wmo is opgebouwd uit Wmo maatwerk immaterieel, Wmo maatwerk materieel en Wmo overige
voorzieningen. In onderstaande tabel zijn alle Wmo budgetten opgenomen, zowel de bestaande als de gedecentraliseerde Wmo
budgetten.

De tabel bevat de gewijzigde begroting 2016 (en verder), op basis van de laatste prognose, uitgaande van het huidige
cliëntenbestand. Alle taakstellingen zijn inmiddels ingeboekt, met uitzondering van de genoemde ‘tekorten ‘op Begeleiding,
waarvan na het invoeringsjaar 2015 onomstotelijk is gebleken dat het afgesproken tarief veel te laag is. Dit betekent dat voor
2016 met een veel hoger tarief zal worden gerekend. Daarnaast is voor Leiderdorp specifiek aan de orde dat er relatief meer
complexe vormen van Begeleiding zijn dan in andere gemeenten. Leiderdorp hanteert hierin geen ander beleid dan de andere
gemeenten. In het ‘grijze’ gebied tussen jeugdigen en volwassenen (jeugd en wmo) wordt er specifiek aanvullend beleid
ontwikkeld voor de doelgroep 18 tot 27 jarigen om te komen tot een integrale aanpak van jongeren die nu tussen wal en schip
dreigen te geraken. Hiertoe zal een aanvullend voorstel binnenkort worden voorgelegd aan het college. Naar verwachting zal
hiervoor voldoende dekking aanwezig zijn binnen de beschikbare budgetten. Naar het zich laat aanzien zullen de bestaande
middelen volstaan om de kosten van het 3D terrein te dekken. Echter, nadrukkelijk dient er een slag om de arm te worden
gehouden en is waakzaamheid geboden, aangezien er nog volop fluctuaties optreden, regelgeving vanuit de Rijksoverheid
voortdurend aan verandering onderhevig is en bezuinigingen in het speelveld aan de orde van de dag zijn.
Naar verwachting zal het nog 3 tot 5 jaar duren voordat de ‘schommelingen’ op het 3D speelveld zijn geneutraliseerd.

WMO budgetten (integraal)* Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Uitgaven:

WMO maatwerk immaterieel:

Zorg in natura:

-Hulp bij het Huishouden 1.063.954 1.050.154 1.050.154 1.050.154

-Vervoer 478.272 478.272 478.272 478.272

-Begeleiding 1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000

-Integrale aanpak 18-27 jarigen 70.000 70.000 70.000 70.000

-Tekort volgens laatste prognose (dekking Sociaal Domein) -59.589 -7.785 -118.525 -150.526

Totaal zorg in natura: 3.269.637 3.307.641 3.196.901 3.164.900

-Persoonsgebonden budget 600.000 600.000 600.000 600.000

WMO maatwerk materieel:

-Woningaanpassingen, hulpmiddelen ed. 1.189.618 1.148.823 1.148.843 1.148.823

WMO overige voorzieningen:

-Loket STL 385.322 384.322 384.500 384.500

-Vangnet en opvang 109.000 109.000 109.000 109.000

-Ouderenbeleid 305.013 305.013 280.013 280.013

-Ondersteuning alg.voorzieningen (incl.Huish.Hulp Toelage
voor 2016 € 461.266)

1.102.198 632.894 632.894 632.894
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WMO budgetten (integraal)* Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

-Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 165.185 165.185 165.185 165.185

Totaal overige voorzieningen: 2.066.718 1.596.414 1.571.592 1.571.592

Totaal budget WMO: 7.125.973 6.652.878 6.517.336 6.485.315

*) De kosten die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief
interne kosten.

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Analyse verschil:

Taakstelling 300.000 0 0 0

Mutatie Algemene Uitkering 242.218 42.370 111.182 32.883

Mutatie Suppletie AU -68.401 -66.419 0 0

Budgetoverheveling naar Minimabeleid 50.000 0 0 0

Budgetoverheveling t.b.v. formatie 42.000 0 0 0

Afname budget Scootmobielen (mutatie AU) 16.448 40.607 0 0

Loket STL toename door overheveling subs. Kwadraad tlv
Jeugdbudgetten

-333.822 0 0 0

Mutatie Ouderenbeleid (KN2016 scenario 1) 0 0 25.000 0

Mutatie Huishoudelijke Hulp Toelage -81.876 461.266 0 0

Verschil in doorberekening uren en kapitaallasten 179.008 0 0 0

In 2015 tlv leerlingenvervoer tgv de taakstelling 70.000 0 0 0

Budget t.b.v. Integrale aanpak 18-27 jarigen t.l.v. Sociaal
Domein

-70.000 0 0 0

Mutatie WMO-budgetten o.b.v. laatste prognose -59.589 51.804 -110.740 -32.001

Tekort volgens laatste prognose (dekking zoeken binnen
Sociaal Domein)

59.589 -51.804 110.740 32.001

Diversen -4.127 -4.729 -640 -862

Verschil t.o.v. voorgaande begrotingsjaar: 341.448 473.095 135.542 32.021

nadelig nadelig nadelig nadelig

Conclusie
In de analyse wordt volledig in beeld gebracht door welke ontwikkelingen het budget in 2016 afneemt t.o.v. het ramingen in 2015.
Hetzelfde geldt voor de opvolgende jaren waarbij de krimp in 2016 en in 2017 het grootst is.
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Jeugd

Middels een administratieve begrotingswijziging zijn de beschikbare middelen voor 2016 herverdeeld op basis van de
vastgestelde begroting Holland Rijnland 2016. Voor 2017 en verder zal dit ook worden gedaan op het moment dat de begroting
Holland Rijnland voor het betreffende jaar bekend is.

Gedecentraliseerde Jeugdbudgetten* Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Uitgaven:

Loket JGT

-Loket 230.700 96.714 97.142 97.142

-Persoonlijk gebonden budget 385.044 250.612 252.177 252.177

Individuele voorzieningen Natura Jeugd 0 0 0 0

-Specialistische inzet JGT 706.150 764.816 769.711 769.711

-Regionale gespecialiseerde jeugdhulp 3.246.696 2.645.523 2.572.381 2.578.306

-Veiligheid/jeugdreclas./opvang jeugd 461.253 734.988 734.988 734.988

Totaal Jeugdhulpbudget 5.029.843 4.492.653 4.426.399 4.432.324

*) De kosten die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief
interne kosten en uitvoeringskosten door derden.

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Analyse verschil:

Mutatie AU 630.716 409.488 -14.362 -5.925

Mutatie Suppletie AU -209.141 128.702 80.439 0

Resultaatbestemming 2014 (in budget 2015) 104.545 0 0 0

Budget overgeheveld naar STL (tbv Kwadraad) 30.000 0 0 0

Diversen 11.286 -1.000 177 0

Verschil t.o.v. voorgaande begrotingsjaar: 567.406 537.190 66.254 -5.925

nadelig nadelig nadelig voordelig

Conclusie
In de analyse wordt volledig in beeld gebracht door welke ontwikkelingen het budget in 2016 afneemt t.o.v. het ramingen in 2015.
Hetzelfde geldt voor de opvolgende jaren waarbij de krimp in 2016 en in 2017 het grootst is.

Werk

Budgetten Participatiewet* Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Uitgaven:

Participatiewet 858.607 607.707 542.907 478.107

WSW 2.662.548 2.548.012 2.424.572 2.431.107

Totaal Participatiewet 3.521.155 3.155.719 2.967.479 2.909.214

*) De kosten die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief
interne kosten en uitvoeringskosten door derden.
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Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Analyse verschil:

Mutatie AU Participatiewet 178.615 171.536 149.440 110.465

Mutatie budget Re-integratie 0 92.500 0 0

Mutatie budget WSW (zie KN2016) 64.000 -57.000 -26.000 -117.000

Betreft Resultaatbestemming 2014 47.908 0 0 0

Verschil in doorberekening uren 78.420 0 0 0

Mutatie m.b.t. DVO 13.171 0 0 0

Overige mutaties 28.215 0 0 0

Project JA -158.400 158.400 0 0

Integratie vergunninghouders -129.600 0 64.800 64.800

Verschil t.o.v. voorgaande begrotingsjaar: 122.329 365.436 188.240 58.265

nadelig nadelig nadelig nadelig

Conclusie
In de analyse wordt volledig in beeld gebracht door welke ontwikkelingen het budget in 2016 afneemt t.o.v. het ramingen in 2015.
Hetzelfde geldt voor de opvolgende jaren waarbij de krimp in 2017 het grootst is.
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