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Geachte leden van de raad,

Evenals in voor aande 'eren willen wi' ook nu weer, vooruitlo end o het versohinen van de 
jaarrekening, u informeren over het verwachte saldo van de jaarrekening 2015.

Stand van zaken jaarrekening 2015 
Het verwachte saldo van de jaarrekening 2015 bedraagt 3.013.000 positief. De 
accountantscontrole van de jaarrekening vangt aan op dinsdag 29 maart en zal naar 
verwachting medio mei worden afgerond. Het verwachte saldo kan als gevolg van deze 
controle nog aangepast worden.

ln onderstaande tabel worden de verschillen ten opzichte van de begroting (na wijziging)
toegelicht.
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1 2org,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 
2 Werk en inkomen 
3 Kunst, Cultuur en Sport 
4 Beheer openbare ruimte 
5 Ruimtelijk beleid 
6 Bestuur Burgerzaken Veiligheid 
7 Grondontwikkeling 
Algemene Dekkingsmiddelen 
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ln de laatste begrotingswijziging van 2015 is aan de raad een verwacht jaarrekeningsaldo 
gepresenteerd van 149.000 nadelig. Dit was de laatste bijstelling van de begroting van 
2015. Bij de afronding van het boekjaar 2015 en het opstellen van de jaarrekening hebben 
zich nog wijzigingen voorgedaan in het jaarrekeningsaldo van 2015.
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Belangrijkste posten die het resultaat 2015 bepalen 
Een gedeelte van het totale verschil wordt met onderstaand overzicht verklaard.
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Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en onderwijs 
1 

Vanaf 1 januari 2015 hebben wij \ia de Wmo nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk 
overgedragen gekregen (decentralisatie), in 2015 is 6 1,7 in de Wmo budgetten niet besteed. Over het 
algemeen valt op dat er in 2015 sprake is van minder aanvragen op grond van de Wmo. Dit heeft uiteraard 
direct effect op de kosten.
De focus van de Jeugdhulpverlening heeft in 2015 nog vooral gelegen in het verlenen van de zorg aan 
jeugdigen en aan uitrol van taken aan het Jeugd- en Gezinsteam. De regionale afstemming en de daarbij 
horende regionale verplichtingen hebben veel tijd en energie gewaagd. Daarnaast is in het kader \en de 
implementatie van de Jeugdhulp voorzichtig omgegaan met het beschikbare budget, teneinde de te 
verwachte risicds zo minimaal mogelijk te laten zijn. In 2016 is een doorontwikkeling van het JGT voorzien,
waarbij de verbinding met het Sociaal Team Leiderdorp een extra impuls zal worden gegeven. Een van 
de pijlers van deze doorontwikkeling is de uitrol van het preventleplan. De hierbij behorende preventie 
maatregelen zullen dus pee in 2016 worden ingezet, tenlvijl deze al wel in 2015 waren morzien. Hierdoor is in 

de Jaarrekening een voordeel ontstaan ad 6 300.000. Dit bedrag laat zich verklaren door de nog niet 
ingezette preventieve maatregelen, voordelige afrekeningen aanvullende diensten RDOG en hogere 
detacheringsinkometen als gevolg van detachering medewerker aan de 'tijdelijke Werk Organisatie.

Nog te hoeken reserves bij resultaatbestemming programma 1 
Er wordt va resultaatbesternming aangevraagd om 62 1„474.066 vanuit restant WMO budgetten 2015 en 6 
220000 \anuil Jeugdhulpbudgetten 2015, te storten in de Reeen/e zorg, welzijn, jeugd en onderwijs.

rogramma e en n omen 
Op het Algemene bijstand inkornensdeel is, zoals gebruikelijk, bovenop de njksbijdrage voor de Algemene 
bijstand een bedrag geraamd voor het eigen risico dat de gemeente Leiderdorp loopt. Dit bedrag is slechts 
voor een deel aangesproken. in 2015 resulteert dit in een voordeel van ongeveer E 405.000 veroorzaakt 
doordat de extra instroom vanuit de WSW en de Wajong (invoering Participatiewet) aohterbleef bij de 

verwachtingen Voor reïntegratie, inburgering en nieuw beschut blijkt ook de gemiddelde trajectorijs veel 

lager, 6 230.000, uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een te voorzichtige 

orognose. Mede door een verlaging in de pnje per WSW'er door de DZB bleek de extra inzet van middelen 

niet nodig in 2015 Deze verlaging heeft geleid tot een \oordeel van 6 73.000.

Nog te boeken reserves bij reeultaatbestemming programma 2 
Er wordt na resultaatbestemming aangevraagd om E 555.873 van restant budgetten Werk inkomen 2015,

te stenen in de Resene Sociaal Beleid 

Binnen de diverse programmas zijn in 2015 onderschrijdingen ontstaan door verschillende oorzaken. Een 

groot gedeelte van het totale verschil wordt niet \erklaard Dit komt door een groot aantal kleine posten als 

gevolg van overechotten en veranderingen in tijdeplanningen. Voor een uitvoerige ¿nanciële analyse van de 

programmas wordt verwezen naar de afzonderlijke “Wat heeft het gekoaf per programma in de jaarstukken 
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Jaarstukken 2015 
Uiteraard zal in de jaarstukken 2015 naast de cijfers ook uitgebreid worden ingegaan op de 
behaalde doelen en activiteiten.

Resultaatbestemming 2015 
Wij doen nog geen voorzet voor de bestemming van het totale resultaat. De (ambtelijke)
verzoeken voor de resultaatbestemming zijn wel geïnventariseerd. Wij zullen hier bij de 
besluitvorming over de jaarrekening op terug komen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard bereid 

deze brief toe te lichten in het politiek forum of raad.
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LM. Driessen-Jansen la/W 

M ecretaris burgemeester 


