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A. WOORD VOORAF

Zoals afgesproken in het financiële verordening, bieden wij u hierbij de financiële Kadernota 2017-2020 aan. De kadernota bevat
voorstellen met betrekking tot de financiële uitgangspunten en kaders voor de samenstelling van de begroting 2017. Separaat
doen wij uw raad een voorstel voor een nieuwe programmaindeling. Dat besluit is een aanvulling op de kaderstelling voor de
begroting 2017.

De kadernota 2017-2020 geeft inzicht in een aantal autonome ontwikkelingen waarbij ook lering is getrokken uit de analyse van
de jaarrekening 2015 en de 1e bestuursrapportage 2016. De bijstelling van een aantal budgetten vind daarin zijn oorsprong.

Voorts doen wij voorstellen om beleid te continueren of bij te stellen. Ons college is gelet op de bezuinigingsoperatie van
afgelopen jaar en vanuit de opdracht om tot een structureel en reëel sluitend meerjarenbeeld te komen, terughoudend geweest
met het opnemen van nieuw beleid. Vanzelfsprekend blijven wij uitvoering geven aan het coalitieakkoord. U vindt de financiële
vertaling daarvan terug in deze kadernota.

Ten tijde van de samenstelling van de kadernota 2017-2020 waren de effecten van de meicirculaire van de Rijksoverheid
voor Leiderdorp nog niet beschikbaar. Vooraf hebben wij ingeschat dat de ontwikkelingen met betrekking tot die algemene
uitkering beperkt zullen zijn. Wij zullen uw raad bij afzonderlijke brief op de hoogte stellen van de effecten voor Leiderdorp en
deze kadernota. Mocht de algemene uitkering substantieel afwijken van het huidige meerjarenbeeld dan stellen wij u voor om
daaromtrent uw opvattingen in de raadsvergadering van 4 juli 2016 kenbaar te maken. Wij betrekken die dan vervolgens bij de
samenstelling van de begroting 2017.

Voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld 2017-2020 wordt naar het inzicht van dit moment voor ca. € 1,2 miljoen
onttrokken aan de behoedzaamheidsreserve. Die onttrekking is hoger dan het beeld bij de begroting 2016, hetgeen tot de
tussenconclusie moet leiden dat wij nog geen structureel sluitend beeld hebben. Wel laat de laatste jaarschijf (2020) nu een min
of meer sluitende exploitatie zien. Datlijkts positief nieuws.

De meerjarige bezuinigingsvoorstellen (scenario 1) zoals vastgesteld door uw raad in juli november 2015, zijn alle nog
verwerkt in deze kadernota. Inhoofdstuk E1 vindt u een overzicht van de stand van deze bezuinigingen. De bezuinigingen in
de begroting 2016-2019 zijn doorgevoerd met oog op het voorzien in de helft (ca. € 800.000) van het voorziene tekort (ca.
€ 1,6 miljoen) in 2019. Zoals u kunt zien projecteren we in 2019 nu een licht voordeel (maar is er nog steeds € 400.000 uit de
behoedzaamheidsreserve nodig om de begroting sluitend te maken). Enige verlichting van de opgenomen bezuinigingen/nieuwe
voorstellen moet in dat licht worden bezien: verlichting zal dus leiden tot een grotere uitname uit de behoedzaamheidsreserve en
tot het later bereiken van een structureel evenwicht.

In deze kadernota is het bijstellen van de omslagrente (nu 3,5%) op last van het bijgestelde landelijke Besluit Begroting en
Verantwoording nog niet verwerkt. Dit zal in de begroting 2017 wel moeten gebeuren. Wij stellen u voor om géén rente meer toe
te rekenen aan onze reserves, hetgeen voor Leiderdorp zal leiden tot een omslagrente van 0,75%. Wij doen u in deze kadernota
voorstellen over hoe de effecten van deze bijstelling op te vangen.

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Er is ambtelijk 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. Om die reden stellen wij u wederom voor om de kadernota 2017-2020 vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, 6 juni 2016.
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B. LEESWIJZER

Er is voor gekozen om de indeling van deze financiële kadernota zoveel mogelijk te laten aansluiten op de nieuwe programma-
indeling zoals deze aan uw raad is aangeboden ter vaststelling op 4 juli 2016.

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. De financiële effecten zijn t.b.v. het overzicht opgenomen
onder algemene dekkingsmiddelen. De uitsplitsing zal uiteraard in de begroting 2017-2020 wel plaatsvinden.
Vervolgens komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzicht waarbij is aangegeven
of het in totaal om een voordelige (-/-) 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. Aansluitend op de programma's is het onderdeel algemene
dekkingsmiddelen en het nieuwe onderdeel "overhead" toegevoegd.

Hoofdstuk D geeft het totaaloverzicht van alle programma’s tezamen. Gelet op het voorstel om de uitkomsten van deze
kadernota te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve is in hoofdstuk D ook in beeld gebracht wat dat betekent voor het
totaal aan geraamde verrekeningen met deze reserve.

In hoofdstuk E is de stand van de bezuinigingen 2016-2019 in een overzicht gegeven. Dit overzicht is ter informatie opgenomen
om inzicht te verstrekken over de omvang en de voortgang van realisatie.
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C. MUTATIES KADERNOTA

Algemene uitgangspunten
1. Beginstand 2017-2020
Zoals gebruikelijk starten we de kadernota met de stand van de bestaande begroting. Deze stand is opgebouwd vanaf de
primitieve begroting 2016-2019 t/m de voorliggende begrotingswijziging bij de 1ste bestuursrapportage 2016. Voor de inhoudelijke
besluiten verwijzen wij u naar de betreffende raadsbesluiten resp. raadsvoorstellen. In het meerjarenbeeld wordt vervolgens de
jaarschijf voor het jaar 2020 toegevoegd in deze kadernota. De beginstand laat het volgende beeld zien.

Nr. Onderwerp I/S 2017 2018 2019 2020

Saldo vastgestelde begroting
2016-2019

0 0 0 0

001 Maatsch participatie en integratie
vergunninghouders

I 129.600 64.800 0 0

002 Gemeentelijke Integrale
Grondexploitatie 2016

I 590.691 157.793 0 0

003 1ste bestuursrapportage 2016 I/S -57.846 -57.846 -57.846 -57.846

Begrotingssaldo 662.445 164.747 -57.846 -57.846

nadelig nadelig voordelig voordelig

2.  Indexering baten
In maart 2016 is het Centraal Economisch Plan 2016 van het CPB gepubliceerd. Hierin staat ook het verwachte
indexeringspercentage opgenomen dat wij normaliter aanhouden voor de indexering van de inkomsten van de gemeente
Leiderdorp. De nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2017 1,1% 1. Voor 2016 bedraagt deze 0,6% terwijl hier bij
de begroting 2016 nog 1,2% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 0,5 %, te
weten 1,1% minus de correctie voor 2016 van 0,6%. Op deze wijze wordt de indexering op het meest actuele beeld gebaseerd.

3. Indexering lasten
Het is gebruikelijk om de personele budgetten in de begroting jaarlijks te laten meegroeien met de feitelijke loonkosten
ontwikkeling. In de CAO gemeenten zijn de volgende salarisstijgingen opgenomen: 3% per 1-1-2016 en 0,4% per 1-1-2017. Het
CAO akkoord loopt tot 1 mei 2017. Naar verwachting zal er voor de rest van 2017 ook een loonsverhoging worden afgesproken.
Uitgaande van de ontwikkeling zoals die ook door het Centraal Planbureau wordt verwacht komen we, inclusief een correctie over
2016, uit op een indexering van 1,8%.

Gezien het saldo van de jaarrekening 2015 zien wij geen reden om nu tot indexering 2 van de materiële budgetten over te gaan.
Waar indexering 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.

4. Interne rente
In afwijking van de financiële verordening stellen wij u voor om de omslagrente met ingang van 2017 vast te stellen op 0,75%.
Dit percentage volgt uit de voorgeschreven berekeningswijze indien de gemeente er voor kiest om geen rente aan het eigen
vermogen toe te rekenen. We stellen u voor om op dat punt bestaand beleid voor te zetten.

De rente voor grondexploitaties is met ingang van 2016 eveneens voorgeschreven. Die rente is bepaald op 1,56%. De rente
op contante waarde voorzieningen zoals de voorziening negatieve grondexploitaties is door de Commissie BBV bepaald op
2,00%. Wij stellen u voor om op de reserve W4 en het Ikea-voorschot met ingang van 2017 niet langer rente bij te schrijven en

1 Conform Centraal Economisch Plan 2016, gepubliceerd op 21 maart 2016 op www.cpb.nl, bijlage 6 pagina 83.
2 De bijdragen aan de regionale samenwerkingsverbanden worden in tegenstelling hierop wel geïndexeerd zoals regionaal afgesproken.
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zo voor het geheel van het eigen vermogen één uniforme gedragslijn aan te houden. Met uw instemming zal dit voorstel in de
eerstvolgende actualisatie van de financiële verordening worden meegenomen.

De wijzigingen in het rente-regime brengen substantiële verschuivingen in de begroting mee. De wijzigingen n.a.v. de notitie
grondexploitaties 2016 van de Commissie BBV zijn inmiddels volledig in de cijfers verwerkt. De verlaging van de omslagrente zal
bij de samenstelling van de begroting worden doorgevoerd als een budgettair neutrale wijziging.

Kostendekkendheid en lokale lastendruk
De verlaging van de omslagrente heeft echter consequenties voor de kostendekkende tarieven. Als de lasten dalen, worden
de tarieven eveneens lager. Aangezien het hier om een interne rekenrente gaat waarbij de lasten voor de gemeente de facto
niet afnemen, stellen wij als uitgangspunt voor om (afgezien van de indexering) de totale opbrengsten voor de combinatie van
onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten te fixeren op het huidige niveau.

Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting m.b.t. de rente en de lokale lastendruk verwijzen wij u hier naar de toelichting bij de
algemene dekkingsmiddelen.

Uitkomst kadernota 2017-2020
De eindstand van de kadernota 2017-2020 laat over de jaren 2017, 2018 en 2020 een nadeel zien en voor het jaar 2019 een
voordeel. Over de jaren heen valt de kadernota nadelig uit. De uitkomst in 2020 is nagenoeg sluitend en stemt ons wel tot
tevredenheid en geeft het vertrouwen dat waar het gaat om financiële degelijkheid we op de goede weg zijn.

Onderwerp 2017 2018 2019 2020

Begrotingssaldo 662.445 164.747 -57.846 -57.846

nadelig nadelig voordelig voordelig

Totaal programma 1: Meedoen in Leiderdorp 221.617 27.053 23.787 23.248

Totaal programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp 75.000 75.000 123.550 145.105

Totaal programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp 101.025 92.972 118.325 118.325

Totaal algemene dekkingsmiddelen -859.705 -373.077 -386.190 -324.393

Totaal overhead 101.375 101.375 101.375 101.375

Totaal exploitatie 301.757 88.070 -76.999 5.814

nadelig nadelig voordelig nadelig
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Programma 1: Meedoen in Leiderdorp
Programma 1: Meedoen in
Leiderdorp

Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020

101 CAO compensatie Pluspunt, SCw en
BplusC S 21.500 21.500 21.500 21.500

102 Bekostiging gymnastiekuren onderwijs S 15.000 15.000 15.000 15.000

103 Tekort exploitaitebijdrage sportfondsen S 36.717 36.717 36.717 36.717

104 Kunstgrasvelden RCL en portocabins S 120.000 83.836 80.570 80.031

105 Voortzetting Project JA I 158.400 0 0 0

106 Additionele bijdrage re-integratie W+I S 100.000 100.000 100.000 100.000

107 Huisvesting statushouders S 25.000 25.000 25.000 25.000

108 Stijging verlening kwijtschelding S 35.000 35.000 35.000 35.000

109 Aanpassing budget bijzondere bijstand S -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

110 Gemeentelijke risicobijdr.alg.bijstand S -190.000 -190.000 -190.000 -190.000

111 Leerlingenvervoer S -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Totaal programma 1: Meedoen in
Leiderdorp 221.617 27.053 23.787 23.248

nadelig nadelig nadelig nadelig

1A Actieve en gezonde inwoners

101. CAO compensatie Pluspunt, SCw en BplusC.
Voor 2016 is eenmalig de cao-stijging gecompenseerd voor de drie productgesubsidieerde organisaties Pluspunt, SCw en
BplusC. Omdat het hanteren van de nullijn en het niet compenseren van de loonkostenstijging in voorgaande jaren in wezen
een bezuiniging is waar de organisaties geen inhoudelijke beslissingen over hebben kunnen nemen maar wel rekening mee
moeten houden willen zij de producten (kunnen) leveren waar de gemeente om vraagt, wordt voorgesteld de loonkostenstijging
in de toekomst aanvullend te subsidiëren. Hiertoe dient het plafond voor de productsubsidies te worden verhoogd. Op basis van
de compensatie van 2016 wordt de compensatie vanaf 2017 geschat op € 21.500 per jaar. Kanttekening hierbij: voor BplusC
is vanaf 2019 € 200.000 bezuiniging voorzien. Met SCw en Pluspunt wordt aan fusie/één welzijnsorganisatie gewerkt, wat tot
kostenreductie zal leiden.

102. Bekostiging gymnastiekuren onderwijs
Voor de bekostiging van het gebruik van gymnastieklokalen voor het basisonderwijs zijn onvoldoende middelen begroot. De reden
hiervoor is dat de sportzaal in de Hoftuijn (BSW) een hogere huur heeft dan de voormalige gymzaal aan het Kwikstaartplein. Ook
waren er gedurende de bouw van brede school West geen kosten voor huur van een gymzaal voor de Leeuwerik omdat deze in
de tijdelijke huisvesting in het voormalige ROC gebouw beschikte over een eigen gymnastiekzaal.
Op basis van de beleidsregel bekostiging gymnastiekuren voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Leiderdorp
2016 is er een uitbreiding van de bekostiging van het aantal klokuren gymnastiekonderwijs.

103. Tekort exploitaitebijdrage sportfondsen
Sportfondsen Leiderdorp beheert en exploiteert de gemeentelijke binnensportaccommodaties (het zwembad, de sporthallen en
–zalen). Sportfondsen Leiderdorp ontvangt hiervoor jaarlijks een exploitatiebijdrage. Op basis van de exploitatieovereenkomst
wordt de jaarlijkse exploitatiebijdrage geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

Omdat de gemeentebegroting de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, ontstond een tekort dat niet meer gedekt kon worden
binnen de sportbegroting. In 2015 is een aanvullende bijdrage gevraagd voor het tekort voor de exploitatiebijdrage aan
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sportfondsen. Naar nu blijkt is de begroting per 2016 op dit punt abusievelijk onjuist bijgesteld waardoor opnieuw een tekort
is ontstaan. Ter voorkoming van deze problematiek is besloten om het budget voor deze bijdrage jaarlijks bij de begroting
te indexeren met hetzelfde percentage als waarmee de baten worden geïndexeerd. In de 1ste bestuursrapportage wordt de
begroting dan bijgesteld op basis van het contractueel afgesproken percentage CPI (dit percentage wordt berekend op basis van
de ontwikkeling van oktober tot oktober in het voorafgaande jaar).

104. Kunstgrasvelden RCL
Met RCL en het College is overeenstemming bereikt over de financiering van het nieuwe clubgebouw, de implementatie van de
effecten van de sportnota in de begroting van RCL en de aanleg van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee grasvelden.
Leiderdorp zal in 2017 op de huidige 2 Wetra- grasvelden 2 kunstgrasvelden aanleggen. Deze investering is echter nog niet in de
begroting opgenomen. De kapitaallasten voor deze investering starten in 2018. De voorbereidingskosten worden gedekt uit de
voorziening accommodatiebeheer. Hierin is voor 2019 een bedrag opgenomen voor de vervanging van het natuurgras bij RCL.
Door dit bedrag naar voren te halen kunnen de voorbereidingskosten gedekt worden uit de voorziening.
Als onderdeel van de overeenstemming is voorts afgesproken dat RCL voor de tijdelijke accommodatie portocabins ter
beschikking krijgt. Deze éénmalige kosten komen in 2017 voor rekening van de gemeente.

1C Zelfredzame inwoners

105. Voortzetting Project JA
In de afgelopen periode is er tussen de gemeente Leiden en Project JA intensief, en met succes, samengewerkt in de begeleiding
van jongeren naar de arbeidsmarkt. De re-integratieactiviteiten voor deze groep jongeren zijn tot 31 december 2015 gefinancierd
vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid door middel van een ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds). De subsidie liep op 31
december 2015 af. Gezien het succes van Project JA heeft de gemeente Leiden besloten het project in 2016 en 2017 voort te
zetten. Aan de regiogemeenten is gevraagd of zij Project JA ook voor hun jongeren willen voortzetten. Op basis van 40 trajecten
(€ 3.960 per deelnemer) bedragen de kosten € 158.400,- per jaar. In 2016 zijn deze kosten voor voortzetting van het project uit
de reserve Sociaal beleid gedekt. Voor continuering van project JA in 2017 en mogelijk verder zijn in de begroting geen middelen
beschikbaar.

106. Additionele bijdrage re-integratie W+I
De additionele gemeentelijke bijdrage van € 92.500 die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor re-integratie eindigt
ultimo 2016. Dat betekent dat vanaf 2017 slechts de rijksmiddelen ingezet kunnen worden en we een kleine ton minder te
besteden hebben voor re-integratie. In 2015 was een bedrag van € 434.000 beschikbaar (exclusief de door middel van een
resultaatbestemming toegevoegde niet bestede middelen uit 2014 ad € 48.000). In 2016 gaat het om € 453.000. In 2017 zal dit
door het wegvallen van de gemeentelijke middelen ongeveer € 350.000 bedragen.

107. Huisvesting statushouders
Het rijk verplicht gemeenten om vluchtelingen (statushouders) te huisvesten. Dit is de zogenaamde huisvestingstaakstelling.
Naast deze taakstelling zijn gemeenten verplicht om maatschappelijke begeleiding te bieden aan gehuisveste statushouders.
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord (ZHN) ontvangt voor deze wettelijke taken een gemeentelijke bijdrage. De
huidige begroting houdt rekening met de huisvesting en begeleiding van 50 statushouders per jaar. De verwachting is dat dit voor
2017 minimaal 64 personen zal betreffen. De samenhangende kosten (huisvestingstaakstelling en maatschappelijke begeleiding)
voor 2017 bedragen circa € 175.000. Het beschikbare budget is € 90.000. Naar schatting kan € 60.000 worden gecompenseerd
uit de Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding van Asielgerechtigden. Uitgaande van een gelijkblijvende taakstelling na 2016
bedraagt het jaarlijkse tekort derhalve € 25.000.  

108. Stijging verlening kwijtschelding
De afgelopen jaren is een stijging merkbaar van het aantal verleende kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen. Omdat de
stijging substantieel is en structureel lijkt, nemen we het op in de kadernota.
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109. Aanpassing budget bijzondere bijstand
Het lijkt erop dat het beroep op bijzondere bijstand achter blijft bij de verwachtingen. Bij vaststelling van het minimabeleid begin
2015 is het budget van de bijzondere bijstand verhoogd, mede om de gevolgen van aanpassingen in Wmo-beleid voor minima
te verzachten. We hebben rekening gehouden met een extra beroep op de bijzondere bijstand door het wegvallen van de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Ook hebben we het
budget van de bijzondere bijstand verhoogd om de eigen bijdrage van € 10 per uur voor huishoudelijke hulp voor inwoners
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, te compenseren vanuit de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is een
open einderegeling. De omvang van het gebruik in het ene jaar heeft slechts een beperkte voorspellende waarde voor het jaar
daarop. Extra en gerichte voorlichting leidt veelal direct tot een toename van het beroep op de regeling. Om die reden zijn we
terughoudend bij de mogelijke vermindering van het budget. Mogelijke besparing derhalve: circa € 35.000.

1D Ontplooiende inwoners

110. Gemeentelijke risicobijdr.alg.bijstand
De gemeente ontvangt jaarlijks het budget voor de kosten van de uitkeringen op grond van de Participatiewet (ook wel het BUIG-
budget). Gemeenten dragen een eigen risico voor eventuele meerkosten van 7,5%. In 2015 is, anders dan de afgelopen jaren,
het bestede bedrag marginaal hoger dan het beschikbare rijksbudget, waardoor slechts een beperkt deel van het gemeentelijk
risico aangesproken hoefde te worden. De uitgaven kwamen in 2015, op basis van de thans bekende gegevens, uit op circa
101,5% van het beschikbare rijksbudget. Het is een mogelijkheid om het wettelijk gemeentelijk risico van 7,5% niet volledig
in de begroting op te nemen, maar op grond van de verwachting dat de uiteindelijke kosten mee zullen vallen, uit te gaan van
een lager percentage, bijvoorbeeld 3,75%. Uitgaande van het voorlopige BUIG-budget 2016 ad € 5.218.861 (beschikking 4
december 2015), dat iets hoger ligt dan het definitieve BUIG-budget over 2015 (€ 5.172.261) – komt de besparing uit op (0,075
x € 5.172.261) – (0,0375 x € 5.218.861) = (afgerond) € 190.000. Precieze berekening nog verwerken. Mochten deze kosten
onverhoopt toch hoger uitvallen, dan blijven we overigens als gemeente aanspreekbaar op het eigen risico van 7,5%.

111. Leerlingenvervoer
Deze aframing is naar aanleiding van een analyse van het meerjarenbeeld. In schooljaar 2013/2014 zijn wij gestart met een
nieuwe vervoerder. In de jaarrekening 2014 was daarom niet helder waar de afwijking op de begroting door veroorzaakt werd.
Na het boekjaar 2015 is de analyse compleet. Zowel de nieuwe vervoerder als een substantiele afname van aanvragen speciaal
vervoer resulteert in een te hoog begroot bedrag. Deze aframing staat los van de bezuiniging in de kadernota van 2015, waarin er
wordt bezuinigd door het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer. Dit is inmiddels ook gerealiseerd.
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Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp
Programma 2: Aantrekkelijk
Leiderdorp

Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020

201 Herstellen budget netwerkkosten S 75.000 75.000 75.000 75.000

202 Vermindering aantal reisdocumenten S 0 0 48.550 70.105

Totaal programma 2: Aantrekkelijk
Leiderdorp 75.000 75.000 123.550 145.105

nadelig nadelig nadelig nadelig

2A Werken en ondernemen in het dorp

In het overleg van de stuurgroep Economie71 lopen besprekingen over een mogelijke voortzetting van dit initiatief. Dat zou ertoe
kunnen leiden dat er met ingang van 2018 extra middelen nodig zijn. In afwachting van besluitvorming is vooralsnog geen raming
in deze kadernota opgenomen.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Geen mutaties.

2C Ruimte in het dorp

201. Herstellen budget netwerkkosten
In 2014 is de rekening voor de netwerkkosten van de energielevering openbare verlichting te laat binnen gekomen waardoor
het budget naar beneden is geschroefd. De rekening is in 2015 betaald waardoor een forse overschrijding was. Om dit te kort te
voorkomen in 2017 en de jaren erna dient er een extra budget gereserveerd te worden van € 75.000.

2D Dienstverlening aan het dorp

202. Vermindering aantal reisdocumenten
Met ingang van 2019 neemt de uitgifte van het aantal reisdocumenten af. Oorzaak is de verlenging van de geldigheid van een
reisdocument vanaf 2014 van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor neemt de frequentie voor de vervanging van reisdocumenten en
daarmee ook de opbrengst leges af. In de berekening is een navenante afname van de personeelscapaciteit meegenomen.

2E Grondexploitaties

Geen mutaties.
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Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp
Programma 3: Bestuur en
organisatie van Leiderdorp

Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020

301 Uitvoering integraal veiligheidsbeleid I/S 20.200 3.000 3.000 3.000

302 Stijg.bijdr.VRHM conform Cebeon
norm S 12.488 21.635 46.988 46.988

303 Indexering gemeenschappelijke
regelingen S 68.337 68.337 68.337 68.337

Totaal programma 3: Bestuur en
organisatie van Leiderdorp 101.025 92.972 118.325 118.325

nadelig nadelig nadelig nadelig

3A Bestuur

Geen mutaties aangeleverd.

3B Bedrijfsvoering

Geen mutaties aangeleverd.

3C Regiozaken

301. Uitvoering integraal veiligheidsbeleid
De kosten die – buiten de reguliere exploitatie - voortvloeien uit de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid zijn eerder
geaccordeerd. (Bij de vaststelling van het uitvoeringsplan ging het om structureel € 3.000 voor Burgernet en incidenteel € 17.200
voor verschillende activiteiten als een veiligheidsmarkt, Donkere Dagen Offensief, inbraakpreventieve ‘Besmettingsbrieven, etc..).
Het collegebesluit is van juni 2015.

302. Stijg.bijdr.VRHM conform Cebeon norm
Zoals in 2011 is afgesproken wordt er gewerkt via de systematiek van de Cebeon-norm: er zou worden toegewerkt naar een
situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan de Regionale Brandweer (onderdeel van de VRHM) overeen zouden komen met
het fictief referentiebudget van het gemeentefonds. De brandweer raamt tot op heden niet realistisch. Jaarlijks wordt een deel van
de bijdrage aan de brandweer teruggestort, wat resulteert in een jaarlijks incidenteel overschot op de begroting. We passen dit
bedrag op basis van de jaarrekening van de brandweer aan in de bestuursrapportage, als daar aanleiding toe is.

303. Indexering gemeenschappelijke regelingen
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over het gemeenschappelijke financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen
(m.u.v. Servicepunt71). Het college heeft in januari 2016 ingestemd met een indexering van 0,75% hetgeen voor de regelingen
gezamenlijk op € 68.000 uitkomt. Dit bedrag zal in de begroting per regeling worden verdeeld.
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Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen

Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020

401 Minder opbrengst precario S 40.000 40.000 40.000 40.000

402 aframing toeristenbelasting S 60.000 60.000 60.000 60.000

403 Algemene uitkering S -155.675 -190.795 -208.813 -176.403

404 Herijking langlopende rente S -216.191 29.707 49.000 51.158

405 Indexering baten met 0,5% S -50.739 -51.152 -51.030 -51.054

406 Indexering loonkosten met 1,8% S 196.594 196.594 196.594 196.594

407 Mutaties areaal uitbreiding S 33.765 33.765 33.765 33.765

408 Kapitaallasten I/S -767.459 -491.196 -505.706 -478.453

Totaal Algemene dekkingsmiddelen -859.705 -373.077 -386.190 -324.393

voordelig voordelig voordelig voordelig

4A Belastingen en heffingen

401. Minder opbrengst precario
Precariobelasting mag alleen geheven worden over het totale aantal strekkende meters kabels en leidingen in voor openbare
dienst bestemde gemeentegronden. Tot 2014 is het totale kabels- en leidingennet door Liander opgegeven en vervolgens in de
precarioheffing betrokken. Hierbij is nooit rekening gehouden of dit alleen gemeentegrond betreft of ook grond van particuliere
huiseigenaren. In 2015 heeft Liander verzocht om een digitale kaart van Leiderdorp met hierop alle percelen die bij de Gemeente
Leiderdorp in eigendom zijn. Door de digitale kaartlagen van het leidingennet en de gemeentelijke eigendommen te matchen is
een exact aantal strekkende meters bepaald en dit bleek 13.467 meter minder te zijn.

402. Aframing toeristenbelasting
Sinds 2014 is een van de hotels in Leiderdorp in gebruik voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze personen zijn
ingeschreven in de GBA, als inwoner van Leiderdorp. We kunnen hier dus geen toeristenbelasting opleggen. De inschrijving in
het GBA wordt vergoed middels het gemeentefonds. Resultaat hiervan zit in de algemene middelen.

4B Algemene uitkering

403. Algemene uitkering
De algemene uitkering is doorgerekend op basis van herijkte maatstaven. Deze zijn deels gebaseerd op door Leiderdorp
aangegeven aantallen, deels gebaseerd op overzichten van het Rijk. Zodra de meicirculaire bekend is zal deze met dezelfde
maatstaven doorgerekend worden.

4C Financiering

404. Herijking rente
Op geldleningen zijn een tweetal relevante ontwikkelingen die de uitkomst van de kadernota bepalen:
1. Verlaging van de rente inzake grondexploitaties
2. Actualisatie van de renteprognoses
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Beide ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel financieel uitgewerkt voor het jaar 2017.

Omschrijving 2017

Raming was Raming wordt Verschil

a. Rente vergoeding reserve W4/voorschot Ikea 831.551,00 0,00 -831.551,00

b. Rente vergoeding voorz. negatieve grondexploitaties 266.221,00 152.126,29 -114.094,71

c. Rente doorberekend aan de grondexploitatie -439.417,00 -195.854,43 243.562,57

Voordeel verlaging rentepercentages 658.355,00 -43.728,15 -702.083,15

d. Betaalde rente langlopende leningen 907.699,00 708.199,00 -199.500,00

e. Doorberekende rente aan investeringen -3.392.343,98 -2.706.951,83 685.392,15

Nadeel actualisatie renteprognoses -2.484.644,98 -1.998.752,83 485.892,15

Saldo ontwikkeling op geldleningen -216.191,00

1. Verlaging rentepercentage grondexploitaties

a - De afgelopen jaren hebben wij voor alle vormen van interne rente het percentage van 3,5% gehanteerd. Met de vernieuwing
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dat niet meer toegestaan. In het kader van de vernieuwing BBV is besloten
dat de omslagrente met ingang van 01-01-2017 volgens een vastgestelde systematiek wordt bepaald. Daarnaast wordt door
de commissie BBV geadviseerd om geen rente op reserves bij te schrijven. Wij stellen voor om dit advies m.b.t. de reserve W4
en het voorschot Ikea over te nemen en de rentebijschrijving te schrappen. Deze wijziging levert in 2017 een voordeel op van
€ 831.551.

b - De rente op de voorziening negatieve grondexploitaties, welke voorziening is bepaald op de contante waarde, is met ingang
van 2016 wettelijk bepaald op 2,00%. Dit is de streefwaarde van de ECB voor de inflatie. Deze wijziging levert in 2017 een
voordeel op van € 114.094.

c- De wet- en regelgeving met betrekking tot de grondexploitaties is met ingang van 2016 gewijzigd. Voor wat betreft de rente
is bepaald dat aan grondexploitaties een rente mag worden toegerekend op basis van de werkelijk betaalde rente naar de
verhouding vreemd vermogen en totaal vermogen. Voor de gemeente Leiderdorp is deze rente berekend op 1,56%. Vanaf
2016 zal deze rente worden doorberekend aan de grondexploitatie op basis van de boekwaarde per 01-01-2016, zoals is
voorgeschreven. Deze wijziging levert in 2017 een nadeel op van € 243.562.

2. Actualisatie van de renteprognoses 

d - De ramingen van de te betalen op langlopende geldleningen is geactualiseerd. Die actualisering is o.a. gebaseerd op de
aangepast cash-flow voor de investeringen en de daarvoor benodigde financieringsmiddelen.

e - Ook zijn de ramingen van de door te berekenen rente herzien. Op dat punt bleek de raming voor 2017 en in mindere mate
voor 2018 en volgende jaren te optimistisch. De resultaten in 2015 en 2016 (zie 1 e bestuursrapportage 2016) bevestigen dit
beeld. In deze actualisatie is het wegvallen van de door te berekenen rente aan de tunnelbak A4 meegenomen.

Omslagrente

In de ontwikkelingen is nog geen rekening gehouden met de verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 0,75%. In het kader
van de vernieuwing BBV is besloten dat de omslagrente met ingang van 01-01-2017 volgens een vastgestelde systematiek
wordt bepaald. Die systematiek veronderstelt dat de werkelijke rentelast verminderd met de rente die wordt doorberekend aan de
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grondexploitaties en vermeerderd met de rentevergoeding over de “contante waarde voorzieningen” wordt omgeslagen over de
totale boekwaarde van de investeringen/activa.

In deze systematiek blijft voor de gemeente nog de keuze of over het eigen vermogen (dit is het totaal van de reserves) een
rentevergoeding wordt berekend. De commissie BBV adviseert overigens om dat niet te doen. Voor de gemeente Leiderdorp zijn
beide opties doorgerekend. De uitkomst is als volgt:
■ Omslagrente als er rente over het eigen vermogen wordt berekend is 2,00%
■ Omslagrente als er geen rente over het eigen vermogen wordt berekend is 0,75%

Gelet op het advies van de commissie BBV en uitgaande van de bestaande gedragslijn dat er (met uitzondering van de
reserve W4) geen rente over het eigen vermogen wordt berekend zal de omslagrente m.i.v. 2017 uitkomen op 0,75%. In de
uitgangspunten voor de begroting 2017 stellen wij u voor om de omslagrente op dat percentage vast te stellen.

Volgens de meerjarenraming wordt er in 2017 bij een omslagrente van 3,50% ca. € 2,7 miljoen aan de investering doorberekend.
De verlaging van de omslagrente naar 0,75% betekent dat er in de nieuwe situatie € 2,7 x 0,75 /3,50 = ca € 0,6 miljoen zal
worden doorberekend. Die verlaging is strikt genomen een budgettair neutrale operatie. Aan de programma’s wordt minder
aan rente doorberekend, dus de lasten nemen af. Op het product geldleningen nemen de baten met hetzelfde bedrag af. Deze
financieel technische exercitie zal bij de samenstelling van de begroting worden doorgevoerd.

Die verlaging van de doorberekende rente betekent echter wel dat de lasten voor de reiniging en de rioleringen gaan dalen met
een bedrag van ca. € 250.000. Aangezien de gemeente Leiderdorp kostendekkende tarieven hanteert zal de verlaging van de
doorberekende rente tot een verlaging van de tarieven leiden voor reinigingsrecht, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Op die manier
zijn deze exploitaties weer in evenwicht.

In die situatie blijft het nadeel op het product geldleningen doordat de opbrengst van de doorberekende rente daalt en niet
gecompenseerd wordt vanuit genoemde kostendekkende exploitaties. Daarvoor is dus alternatieve dekking nodig.

Genoemde heffingen bepalen mede de hoogte van de lokale lasten. Gelet op de opdracht die uw Raad met betrekking tot
de hoogte van de lokale lasten aan ons college heeft meegegeven, stellen wij voor om het verlies aan opbrengsten op deze
heffingen te compenseren door een verhoging van de onroerende zaakbelasting voor hetzelfde bedrag. Met deze schuif blijven de
totale opbrengsten voor de gemeente gelijk en wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van het coalitieakkoord dat de lokale
lasten (combinatie van onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten) in beginsel niet met meer
dan de inflatiecorrectie worden verhoogd.

4E overig

405 Indexering baten met 0,5%
In maart 2016 is het Centraal Economisch Plan 2016 van het CPB gepubliceerd. Hierin staat ook het verwachte
indexatiepercentage opgenomen dat wij aanhouden voor de indexatie van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. De
nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2017 1,1% 3. Voor 2016 bedraagt deze 0,6% terwijl hier bij de begroting
2016 nog 1,2% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 0,5 %, te weten 1,1%
minus de correctie voor 2016 van 0,6%.

406 Indexering loonkosten met 1,8%
De indexering van de loonkosten wordt bepaald aan de hand van de verwachting in het Centraal Economisch Plan 2016 van
het CPB voor de loonvoet sector overheid. Daarvoor is een indexpercentage bepaald naar 2017 van 2,2%. Dit percentage valt
uiteen in een doorrekening van de loonkosten van 1,2% en een premieontwikkeling van 1,00%. Het percentage voor 2017 wordt
gecorrigeerd voor de herberekende index van 2016. Voor 2016 was rekening gehouden met een percentage van 2,10% maar
nu blijkt de verhoging uit te komen op 1,70%. Dat betekent dat we het percentage 2017 corrigeren met 0,40% en vaststellen op
1,8%.

3 Conform Centraal Economisch Plan 2016, gepubliceerd op 21 maart 2016 op www.cpb.nl, bijlage 6 pagina 83.
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407 Mutaties areaal uitbreiding
Jaarlijks wordt de areaalontwikkeling doorgerekend op een aantal beheersbudgetten.

408 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aan de hand van de lopende investeringen, de vermoedelijke cash-flow en de voorgenomen investeringen
incl. de toegevoegde jaarschijf 2020 doorgerekend. Als gevolg van enige vertraging in de uitvoering van investeringswerken
ontstaat met name in 2017 een voordeel. Belangrijkste oorzaak is vertraging in de investering betreffende de renovatie
scholen Voorhof. Daarnaast blijken de kapitaallasten van de tunnelbak W4 structureel in de meerjarenbegroting te staan,
terwijl de éénmalige afschrijving van deze investering in de begroting 2016 is geraamd. Dit betekent een structureel voordeel.
Overigens zien we ook vertraging in de investeringen voor rioleringen en wegen, maar de voordelen die daarbij optreden worden
gecompenseerd door een dotatie aan de voorziening rioleringen resp. de reserve IBOR.

De gegeven toelichting kan in cijfers als volgt worden onderbouwd:

Onderwerp 2017 2018 2019 2020

Renovatie scholen in Voorhof 2016 -193.655 3.857 3.857 -168

Kapitaallasten overige mutaties -84.029 7.829 -6.944 2.734

Vervangingsinvesteringen software -98.348 -86.167 -51.615 -9.727

Bezuiniging vervangingsinvesteringen software 103.000 70.000 28.000 0

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte -81.034 3.877 3.579 3.773

Storting reserve integraal beheer openbare ruimte (IBOR) 81.034 -3.877 -3.579 -3.773

Kapitaallasten Investeringen in riolering/rioolgemalen -177.563 -163.235 -160.968 -3.958

Verhoging dotatie voorziening riolering 177.563 163.235 160.968 3.958

Kapitaallasten tunnelbak W4 -494.427 -486.715 -479.004 -471.292

408 Kapitaallasten -767.459 -491.196 -505.706 -478.453

Uit de cijfermatige onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling in de kapitaallasten in hoge mate wordt bepaald door het afvoeren van
de kapitaallasten tunnelbak A4. De investering op de tunnelbak A4 is geactiveerd in de verwachting dat deze investering in 2015
ten laste van de reserve W4 zou worden afgeboekt. Na het moment van activeren zijn in 2012 de kapitaallasten m.i.v.de begroting
2013 in het meerjarenbeeld doorgerekend en geraamd op “6221011 Wegen”. Vanaf 2014 is een onttrekking aan de reserve W4
voor de kapitaallasten geraamd en voor 2015 is een onttrekking aan de reserve geraamd ter dekking van de afboeking van de
investering.  In 2014 is bij de samenstelling van de begroting 2015 de inschatting gemaakt dat de stand van de reserve W4 niet in
2015 maar in 2016 toereikend zou zijn om de afboeking van de tunnelbak A4  te dekken. In het meerjarenbeeld is op dat moment
de onttrekking aan de reserve W4 voor de kapitaallasten 2016 alsmede de boekwaarde per 31 december 2016 opgenomen. De
raming van de kapitaallasten voor 2017 en latere jaren is op dat moment niet aangepast. Die raming is evenmin aangepast bij de
samenstelling van de begroting 2016. Aangezien de afboeking van de investering in 2016 is voorzien kan het niet zo zijn dat er in
de opvolgende jaren nog kapitaallasten worden begroot. Om die reden zijn deze kapitaallasten nu dan ook afgevoerd.
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Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
Overhead

Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020

501 Indexering SP71 S 101.375 101.375 101.375 101.375

Totaal Overhead 101.375 101.375 101.375 101.375

nadelig nadelig nadelig nadelig

Het onderdeel "Overhead" is met ingang van 2017 verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De commissie heeft ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten aangegeven wat onder overhead moet
worden verstaan. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:
■ Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen. In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking

hebben op het primaire proces.
■ Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de

overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de
overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).

■ Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren
ondeelbaar tot de overhead.

A Overhead
501. Indexering SP71
De bijdrage aan Servicepunt71 wordt jaarlijks geïndexeerd. Naast een index van 0,75% op de materiële budgetten is het voorstel
gedaan om voor de loonkosten een aparte index (conform cao ontwikkelingen) te gebruiken.
Er is er nog een discussie over de verdeelsleutel van de bijdrage aan Servicepunt71 door de verschillende gemeenten. Dit
kan ertoe leiden dat de gemeente Leiderdorp structureel een hogere bijdrage zal moeten betalen aan Servicepunt71. Deze
verhoging in de bijdrage is meegenomen in de aanvraag. Momenteel neemt Leiderdorp 10% van de gemeentelijke bijdragen aan
Servicepunt71 voor haar rekening.

B Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 ingegaan. Dit betekent dat de gemeente
vanaf dat moment vennootschapsbelasting gaat betalen over de winst die behaald wordt met ondernemingsactiviteiten. Het
SP71-projectteam Invoering vennootschapsbelasting brengt de gevolgen van deze nieuwe belastingplicht in kaart. Op basis van
de eerste resultaten kan worden geconcludeerd dat het om een zeer beperkt aantal activiteiten voor de gemeente Leiderdorp gaat
waarvoor de Vpb-plicht mogelijk zal gaan gelden.

Voor de bouwgrondexploitatie geldt het volgende; op basis van de uitkomst van een QuickScan (die mede gebaseerd is op
verwachte nog niet gerealiseerde cijfers) worden de grondexploitaties naar verwachting niet geconfronteerd met een Vpb-plicht.
Ook voor toekomstige jaren is de verwachting dat er geen Vpb-plicht zal ontstaan. De afstemming met de Belastingdienst over
bovenstaande bevindingen resp. de standpunten voor de overige exploitaties zal de komende tijd plaatsvinden.

De financiële consequenties van de Vpb lijken vooralsnog beperkt tot de extra administratieve lasten. De exacte belastingdruk
is pas te bepalen aan de hand van de gerealiseerde cijfers 2016. Op basis van de laatste stand van zaken rondom de
vennootschapsbelasting nemen wij vooralsnog geen raming op voor de Vpb-last in de begroting 2017-2020.

C Onvoorzien
Geen mutaties aangeleverd.
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D. FINANCIEEL OVERZICHT

Nr. Onderwerp I/S 2017 2018 2019 2020

Saldo vastgestelde begroting
2016-2019

0 0 0 0

001 Maatsch participatie en integratie
vergunninghouders

I 129.600 64.800 0 0

002 Gemeentelijke Integrale
Grondexploitatie 2016

I 590.691 157.793 0 0

003 1ste bestuursrapportage 2016 I/S -57.846 -57.846 -57.846 -57.846

Begrotingssaldo 662.445 164.747 -57.846 -57.846

nadelig nadelig voordelig voordelig

Programma 1

101 CAO compensatie Pluspunt, SCw en
BplusC

S 21.500 21.500 21.500 21.500

102 Bekostiging gymnastiekuren onderwijs S 15.000 15.000 15.000 15.000

103 Tekort exploitaitebijdrage sportfondsen S 36.717 36.717 36.717 36.717

104 Kunstgrasvelden RCL en portocabins S 120.000 83.836 80.570 80.031

105 Voortzetting Project JA I 158.400 0 0 0

106 Additionele bijdrage re-integratie W+I S 100.000 100.000 100.000 100.000

107 Huisvesting statushouders S 25.000 25.000 25.000 25.000

108 Stijging verlening kwijtschelding S 35.000 35.000 35.000 35.000

109 Aanpassing budget bijzondere bijstand S -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

110 Gemeentelijke risicobijdr.alg.bijstand S -190.000 -190.000 -190.000 -190.000

111 Indexering loonkosten met 1,8% S -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Totaal programma 1 221.617 27.053 23.787 23.248

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 2

201 Herstellen budget netwerkkosten S 75.000 75.000 75.000 75.000

202 Vermindering aantal reisdocumenten S 0 0 48.550 70.105

Totaal programma 2 75.000 75.000 123.550 145.105

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 3

301 Uitvoering integraal veiligheidsbeleid I/S 20.200 3.000 3.000 3.000

302 Stijg.bijdr.VRHM conform Cebeon
norm

S 12.488 21.635 46.988 46.988

303 Indexering gemeenschappelijke
regelingen

S 68.337 68.337 68.337 68.337

Totaal programma 3 101.025 92.972 118.325 118.325

nadelig nadelig nadelig nadelig

Algemene dekkingsmiddelen

401 Minder opbrengst precario S 40.000 40.000 40.000 40.000

402 aframing toeristenbelasting S 60.000 60.000 60.000 60.000
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Nr. Onderwerp I/S 2017 2018 2019 2020

403 Algemene uitkering S -155.675 -190.795 -208.813 -176.403

404 Herijking langlopende rente S -216.191 29.707 49.000 51.158

405 Indexering baten met 0,5% S -50.739 -51.152 -51.030 -51.054

406 Indexering loonkosten met 1,8% S 196.594 196.594 196.594 196.594

407 Mutaties areaal uitbreiding S 33.765 33.765 33.765 33.765

408 Kapitaallasten I/S -767.459 -491.196 -505.706 -478.453

Totaal algemene dekkingsmiddelen -859.705 -373.077 -386.190 -324.393

voordelig voordelig voordelig voordelig

Overhead

501 Indexering SP71 S 101.375 101.375 101.375 101.375

Totaal overhead 101.375 101.375 101.375 101.375

nadelig nadelig nadelig nadelig

Totaal exploitatie 301.757 88.070 -76.999 5.814

nadelig nadelig voordelig nadelig

De uitkomst van de kadernota 2017-2020 laat in 2017 en 2018 een nadeel en in 2019 een voordeel zien. In het jaar 2020 is de
kadernota nagenoeg sluitend. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve. Dat
is in overeenstemming met de werkwijze die voor de begroting 2016 ook is gevolgd.

In onderstaande tabel zijn de verrekeningen met de behoedzaamheidsreserve, inclusief de uitkomst van deze kadernota, in beeld
gebracht. In de periode 2017-2020 wordt per saldo € 1.223.226 aan de reserve onttrokken om het meerjarenbeeld sluitend te
maken.

In het meerjarenbeeld is dekking gevonden in de
behoedzaamheidsreserve. 2017 2018 2019 2020

Geraamde mutaties behoedzaamheidsreserve -55.982 440.873 478.802 40.891

Uitkomst kadernota ter verrekening met de
behoedzaamheidsreserve 301.757 88.070 -76.999 5.814

Totaal verrekening behoedzaamheidsreserve 245.775 528.943 401.803 46.705

onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking
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E. STAND VAN DE BEZUINIGINGEN 2016-2019

In onderstaande tabel is de stand van de bezuinigingen 2016-2019 gegeven. Dit overzicht is ter informatie opgenomen om inzicht
te verstrekken over de omvang en de voortgang van realisatie van de vastgestelde bezuinigingsopgave.

Nr. Bezuiniging KN
2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Stand van de realisatie van de

bezuiniging

1 Minimabeleid 2 0 0 0 -50.000

Concrete besluitvorming vindt plaats
na de geplande evaluatie van het
minimabeleid en indien er aanleiding
is om de bezuiniging door te voeren
zal deze worden voorbereid in de 1e

helft 2018 voor implementatie per
2019.

2 Kunst in de Heemtuin 3 0 0 -7.500 -15.000

In de vergadering van 6 juni neemt
de raad hierover een besluit. In de
cultuurnota is gefaseerde afbouw
van de subsidie aan Stichting Kunst
in de Heemtuin opgenomen. De
stichting wordt aangemoedigd om
de beeldenexpositie vanuit andere
middelen te continueren.

3
De exploitatie
bibliotheek
aanscherpen

3 0 0 0 -200.000

Wordt in 2017 meegenomen
in kader van hernieuwing
Uitvoeringsovereenkomst per 2019.
Daardoor kunnen frictiekosten
(loonkosten personeel) (grotendeels)
worden voorkomen. Bibliotheek
is reeds op de hoogte gesteld.
Onderzoek Sterrentuin en rol van de
Bibliotheek daarin zal de omvang van
de bezuiniging kunnen beinvloeden.

4
Samensmelting SCw
en Pluspunt (scenario
1)

3 0 0 -50.000 -50.000

Voor de zomer van 2016 starten
met gesprekken met partijen
om onderzoek te doen naar
samenwerkingsvormen (o.a. fusie)
teneinde o.a. besparingen te
realiseren. Realisatie van besparing
is gebaseerd op aanname dat
overheadkosten (directie, staf,
ondersteuning) zullen afnemen.

6 Verzelfstandigen
kinderboerderij 4 0 -12.000 -12.000 -12.000 Nog niet gerealiseerd. Er is reeds

interesse getoond door een partij.

16 Kosten Leiderdorps
weekblad 6 0 0 -20.000 -40.000 Wordt vanaf 2018 gerealiseerd.

18 Leges evenementen 6 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Is gerealiseerd per 1 januari 2016.

KN2016-408
Stopzetten
vergoeding oud
papier

4 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 Is gerealiseerd per 1 januari 2016.

Nog niet
gerealiseerd -24.500 -36.500 -114.000 -391.500

5 Leerlingenvervoer
conform regio 3 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000

Verordening is aangepast en wordt
sinds 1 januari 2016 gebruikt voor
beoordeling van de aanvragen. Is
gerealiseerd.
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Nr. Bezuiniging KN
2016 Prg 2016 2017 2018 2019 Stand van de realisatie van de

bezuiniging

7
Groenstructuurplan
wordt bekostigd door
IBOR

4 -71.000 -35.000 -30.000 0 Gerealiseerd.

8
Wijzigen van de
verordening op de
beplanting

4 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Wordt vanaf 2017 gerealiseerd, de
wijziging van de verordening op de
beplanting wordt dit jaar opgesteld.

9
Erfgoedverordening /
uitvoering
monumentenbeleid

5 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Nog niet gerealiseerd;
erfgoedverordening wordt dit jaar
opgesteld en kan begin 2017
vastgesteld worden. De uitvoering is
pas daarna mogelijk; deze bezuiniging
is wel het uitgangspunt

10 Graffitibestrijding 6 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Gerealiseerd.

11

Verhogen tarieven
begraafplaats om
een jaarlijks tekort te
dekken

6 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Gerealiseerd.

Kostendekkende
exploitatie graven 6 40.000 40.000 40.000 40.000 Gerealiseerd

12
Contractbeheer op
onderhoudscontracten
(software)

6 0 -20.000 -40.000 -40.000
Vormgeven taken
leveranciersmanagement wordt
regionaal opgepakt en uitgerold.

13
Volledig digitaal,
minder MFP
(Multifunctional)

6 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Bezuiniging niet gerealiseerd in
2016. Aanbesteding loopt, wordt eind
van het jaar afgerond en per 2017
uitgerold.

14
Vervangingsinvesterin-
gen, doorschuivingen
voor software

6 -67.000 -103.000 -70.000 -28.000 Gerealiseerd.

15 Versobering facilitair 6 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Wordt vanaf 2017 gerealiseerd.

17 Leges gehandicapten
parkeerplaatsen 6 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Gerealiseerd per 1 januari 2016.

19 Directie onderzoek en
representatie 6 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Gerealiseerd

20 Bestuur en
Organisatie 6 -175.000 -300.000 Wordt gerealiseerd

21 Uitwerken van de
scenario's 6 0 50.000 100.000 0 Wordt gerealiseerd, zie ook punt 20

Wordt of is
gerealiseerd

-243.000 -218.000 -325.000 -478.000

Totaal
scenario
1, incl.
bezuiniging
oud papier

-267.500 -254.500 -439.000 -869.500
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