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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 19 mei 2016  

Onderwerp:  Vaststelling programma 

indeling 2017 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0094EFA19B* 
 

Beslispunten 

1. De indeling van de programma' s en deelprogramma' s met ingang van de begrot ing 2017 als 
volgt vast te stellen: 

 Programma 1. Meedoen in Leiderdorp 

1A act ieve en gezonde inw oners 

1B zelfredzame inw oners 

1C ontplooiende inw oners 

Programma 2. Aantrekkelijk Leiderdorp 

2A w erken en ondernemen in het dorp 

2B w onen en recreëren in het dorp 

2C ruimte in het dorp 

2D dienstverlening aan het dorp 

2E grondexploitat ies 

Programma 3. Bestuur en organisat ie van Leiderdorp 

3A bestuur 

3B bedrijfsvoering 

3C regiozaken 

Algemene dekkingsmiddelen 

A  Lokale heff ingen 

B  Algemene uitkering 

C  Dividend 

D  Saldo f inanciering 

E  Overige algemene dekkingsmiddelen 

Overhead, vennootschapsbelast ing en onvoorzien 

A  Overhead 

B  Vennootschapsbelast ing 
C  Onvoorzien 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de Financiële Verordening 2016 is in artikel 3 het volgende bepaald. 

 De raad stelt de programma-indeling vast. 

 De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor 
het meten van de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de 
maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid en het afleggen van 
verantwoording daarover.  

 

1.b Aanleiding 

De aanleiding om de vorm van de begroting te veranderen is divers, maar vooral gelegen in het 
verbeteren van de begroting als sturingsinstrument. De huidige indeling van de begroting dateert 
van 2008.  

 
Uitgangspunt voor de nieuwe begroting blijft het stellen van kaders en verantwoording over het 
bereiken van beoogde maatschappelijke effecten. Bij de voorgestelde indeling in 3 programma's 
wordt zo veel mogelijk bevorderd dat een maatschappelijk effect binnen één programma kan 
worden gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat ook in deze voorgestelde indeling sprake zal zijn van 
het realiseren van maatschappelijke effecten over verschillende programma's heen. De 
programma’s sluiten aan bij de maatschappelijke thema's van de inwoners. Door aan te sluiten bij 
de maatschappelijke thema's (Meedoen in Leiderdorp en Aantrekkelijk Leiderdorp) wordt bereikt 
dat beoogde maatschappelijke effecten worden gekoppeld aan de behoefte en belevingswereld 
van o.a. onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, ondernemers en activiteiten 
die in ons dorp plaatsvinden. 

 
De nieuwe programma indeling sluit ook aan bij de veranderende rol van de gemeente in de 
samenleving: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'. De ontwikkeling van de gemeente Leiderdorp 
om meedoen makkelijk te maken en meer de verbinding te maken met de inwoners om Leiderdorp 
nog aantrekkelijker te maken.  
 
Tevens wordt vanaf 2017 op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht 
om het onderdeel Overhead in de begroting op te nemen. Voorgeschreven wordt de baten en 
lasten van de overhead in een apart overzicht in het programmaplan op te nemen. In de 
programma's zelf worden voortaan alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking 
hebben op het primaire proces, dus zonder toegerekende overhead. Het doel is om de raad op 
eenvoudige wijze inzicht te geven in, en meer zeggenschap te geven over, de totale kosten van de 
overhead voor de gehele organisatie. 
 

1.c Voorgeschiedenis 

In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie onder leiding van Staf Depla een 
rapport uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. De adviezen hebben betrekking op een 
breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de horizontale sturing en 
verantwoording door de gemeenteraad. Geconstateerd is dat een aantal ontwikkelingen het 
belang van vernieuwing van het BBV extra onderstrepen: 
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» de wens de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken: daarvoor is meer en 
gemakkelijker inzicht in begroting en verantwoording nodig; 
» de wens tot betere financiële vergelijkbaarheid. Gemeenten moeten vergelijkingen kunnen 
maken met andere gemeenten, om beslissingen daar aan af te kunnen wegen; 
» als gevolg van grotere onzekerheden in vergelijking tot de periode dat het huidige BBV tot stand 
kwam, is er meer behoefte aan inzicht in de financiële positie van gemeenten en daaraan 
verbonden risico's; 
» toenemende belangstelling voor verslaglegging in de publieke sector; 
» en vragen rond de huidige praktijk van het rechtmatigheidstoezicht. 

 

2 Beoogd effect 

Het doel is om de begroting meer aan de laten sluiten bij de veranderende rol van de gemeente in 
de samenleving en te voldoen aan het BBV. 
 
 

3 Argumenten 

1. De begroting aan te laten sluiten bij de veranderde rol van de overheid 
2. Het wordt vanaf 2017 verplicht om de kostenverdeling van de overhead inzichtelijk te maken via 
een apart onderdeel. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

U kunt er ook voor kiezen om de huidige programma-indeling te handhaven en enkel de 
kostenverdeling van de overhead als apart onderdeel op te nemen.  
 
 

5 Uitvoering 

Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe programma indeling is deze indeling al 
doorgevoerd in de opzet van de kadernota. De verdere uitwerking zal in de begroting 2017 
plaatsvinden. E.e.a. is besproken in de Financiële werkgroep van de Raad. 
In dat traject worden de bestaande doelen,  activiteiten en indicatoren opnieuw beoordeeld en 
voor zover nog relevant, in de nieuwe programma indeling opgenomen.  Aansluitend worden de 
39 beleidsindicatoren die met ingang van 2017 verplicht zijn aan de programma's toegevoegd.   
Desgewenst wordt het geheel van deze uitwerking tussentijds afgestemd met de financiële 
werkgroep van de raad.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: N.v.t. 


