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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 mei 2016  

Onderwerp:  Jaarverslag 2015 en 

resultaatbestemming 2015 

 Aan de raad.  

  

Beslispunten 

1. Het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de jaarrekening 2015 vast te stellen; 

2. Het jaarrekeningresultaat Leiderdorp 2015 van € 2.838.722 positief als volgt bestemmen: 

- € 2.116.029 toevoegen aan de reserve sociaal domein; 

- € 142.927 bestemmen voor Huishoudelijke Hulp Toelage; 

- € 342.710 bestemmen voor de invoering van het IKB; 

- € 60.000 bestemmen voor een vooronderzoek accommodatiebeheer; 

- € 177.056, het overschot, toevoegen aan de algemene reserve. 

3. De begrotingswijziging 2016 n.a.v. de resultaatbestemming vast te stellen  

 

1 Inleiding 

1.a In het kort  

Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de prognosebrief ligt 

nu de jaarrekening 2015 met de bijbehorende resultaatbestemming aan u voor. De 

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

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

resultaatbestemming worden de budgetten van 2015 overgeheveld naar 2016. 

1.b Voorgeschiedenis 

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

resultaat. Op dat moment was de verwachting dat het saldo € 3.013.000 positief zou 

zijn. Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn een beperkt aantal wijzigingen 

doorgevoerd en komt het jaarrekeningsaldo 2015 op € 2.838.722. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Alle beleidsvelden worden behandeld in bijgaand jaarverslag. 

 

2 Beoogd effect 

De jaarrekening 2015 vast te stellen zodat deze vóór 15 juli 2016 kan worden toegezonden 

aan de provincie. 
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3 Argumenten 

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

en dient door de raad vastgesteld te worden. 

De accountant heeft tot op heden geen controleverklaring bij de jaarrekening 2015 

afgegeven. Evenmin beschikken wij over een concept rapport van bevindingen.  

 

b) Resultaatbestemming 

- € 2.116.029 toevoegen aan de reserve sociaal domein; 

Via de resultaatbestemming wordt het volgende aangevraagd, € 1.538.604 vanuit 

restant Wmo budgetten 2015, € 226.000 vanuit Jeugdhulpbudgetten 2015 en € 330.067 

van restant budgetten Werk & Inkomen 2015. 

- € 142.927 bestemmen voor huishoudelijke hulp toelage; 

Vanuit het Ministerie van VWS is aan Leiderdorp een bedrag toegekend ad. € 352.791 

voor 2015, ten behoeve van Huishoudelijke Hulp Toelage. In 2015 is hiervan een 

bedrag ad. € 209.864 besteed. Het Ministerie van VWS heeft toestemming verleend om 

het restant 2015 over te hevelen naar 2016. 

- € 342.710 bestemmen voor de invoering van het IKB; 

De invoering van het IKB is uitgesteld naar 2017. Dat betekent dat medewerkers per 1 

januari 2017 recht hebben op het opgespaarde deel vakantie geld van juni t/m 

december 2016. Het is dan ook noodzakelijk om deze gelden in 2016 beschikbaar te 

stellen en op de balans naar 2017 op te nemen. Hierin is ook het deel van 

Servicepunt71 opgenomen. 

- € 60.000 bestemmen voor een vooronderzoek accommodatiebeheer; 

Om vooronderzoek te kunnen doen naar de staat van de gebouwen die deel uitmaken 

van de businesscase Sterrentuin / accommodatiecarrousel, als ook voor het opstellen 

van programma’s van eisen, raming kosten van benodigde aanpassingen van de 

gebouwen en voor waardebepaling is budget nodig. Dit voorbereidingskrediet zit niet in 

de exploitatie van de Sterrentuin of ander maatschappelijk vastgoed.  

- € 177.056, het overschot, toevoegen aan de algemene reserve. 

  

c) De resultaatbestemming dient verw erkt te worden in de begroting 2016. In 
beslispunt 3 wordt u voorgesteld deze berot ingsw ijziging vast te stellen.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Analyse van de financiële positie.  

Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per jaareinde 2015 

volgens de jaarrekening € 43,1 miljoen. Van de totale reserves ter hoogte van € 43,1 

miljoen is € 3,17 miljoen opgenomen als algemene vrije reserve. De totale 

vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van het 

solvabiliteitspercentage (EV/TV). Het huidige solvabiliteitspercentage van Leiderdorp 

bedraagt 44,4% (2014: 38,9%). 

 

Accountantscontrole. 

Op het moment van vaststelling van de jaarrekening door het college op 6 juni 2016 was 

de accountantscontrole nog niet afgerond, omdat de controles in het sociaal domein nog 

niet zijn afgerond (SVB, HR Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp en de WMO). Dat 

betekent dat het verslag van bevindingen en de accountantsverklaring nog niet 

beschikbaar zijn. Daarnaast zijn hierdoor in paragraaf 8, 3 Decentralisaties de benoemde 

onzekerheden nog niet gekwantificeerd. De accountant zal in het forum van 27 juni 2016 

aanwezig zijn voor een toelichting.    

  

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De jaarrekening 2015 sluit af met een positief resultaat van € 2.838.722. In beslispunt 2 

wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmen van dit resultaat. 

 

8 Evaluatie 

Alle producten uit de Planning en Control cyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd 

worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1.Jaarstukken Leiderdorp 2015   Z/16/030424/59518 

 

  

 


