
 

 
 
 

R A A D S V R A A G 
 
 
 

 
 

Bestemd voor de raad  van : 9 mei 2016 
 
Vraag nr.                           : 46 
 
Onderwerp        : Prognosebrief 2015 
       
Vraagsteller                           : VVD/Ino Cooijmans 
  
Datum                                    :  11 april 2016 
 
 
Via het raadsinformatiesysteem bereikte ons een brief van het college waarin zij aangaf te verwachten dat 
het resultaat over 2015 maar liefst 3 miljoen euro positief zou bedragen. 
 
Geen overschot, maar een zeer groot overschot. 
 
Natuurlijk is het hebben van een (groot) overschot altijd positief nieuws, laten we dat voorop stellen. Maar, 
bezien in het licht van de diverse bezuinigingen die we volgens het college moesten doorvoeren is de 
omvang van het overschot schokkend te noemen. 
 
In de brief staan een aantal verklaringen voor het ontstaan van het overschot, de VVD heeft hierover 
enkele vragen: 
 

- Bij de rapportage die de Raad in de loop van het jaar tot in december aan toe heeft ontvangen 
werd geen enkele melding gemaakt van te verwachten meevallers in deze orde van grootte. Er is 
door het college gewaarschuwd dat de 3D eerder nog tot overschrijdingen zouden kunnen leiden.  
Vraag: Wanneer was het bij het college bekend dat er een overschot van een dergelijk grote 
omvang waarschijnlijk zou zijn? 
 
Antwoord. 
Met het ontvangen van de rapportages over het 4

e
 kwartaal van 2015 en geheel 2015 werd in de 

loop van het eerste kwartaal 2016 in toenemende mate duidelijk dat, anders dan gedacht, op 
diverse domeinen juist sprake was van financiële meevallers. Dat beeld is in veel andere 
gemeenten overigens niet anders. Wij hebben uw raad aansluitend nader geïnformeerd, door 
middel van de antwoorden op vragen van het CDA over het sociaal beleid voor het Politiek Forum 
van 29 februari. De resultaten van een nadere analyse naar oorzaken en duiding hebben we 
opgenomen in de prognosebrief 2015 van 6 april. Doel van de prognosebrief is om de raad tijdig 
en transparant te informeren over de verwachte uitkomst van de jaarrekening en dus niet te 
wachten tot de accountantscontrole is afgerond. Overigens beschikken we ook op dit moment nog 
niet over alle definitieve relevante cijfers en gegevens, waardoor het uiteindelijke beeld nog in 
beperkte mate kan wijzigen. Wat wel al duidelijk is, is dat het beeld enigszins wordt vertekend 
doordat een deel van de aanbieders zijn facturen over 2015 pas in het 2

e
 kwartaal van 2016 heeft 

ingediend. Voorts is al met de nodige zekerheid te zeggen dat de uitgaven op het gebied van 
begeleiding Wmo het komende jaar ten opzichte van 2015 stevig zullen stijgen. 
 



Wij hebben in al onze eerdere communicatie met uw raad benadrukt dat de decentralisaties op het 
gebied van het sociaal domein, zowel bij de voorbereiding als bij de feitelijke implementatie, de 
nodige inhoudelijke en financiële onzekerheden met zich meebrachten. Deze onzekerheden 
werden nog vergroot doordat het rijk tussentijds de nodige (ook financiële) wijzigingen doorvoerde. 
Als gevolg daarvan konden wij niet anders dan prudent begroten en – op basis van de uitgevoerde 
en geactualiseerde risico-inventarisatie – aangeven dat er serieus rekening gehouden diende te 
worden met substantiële budgettaire overschrijdingen. Gezien de hiervoor genoemde context 
konden we er immers met een grote mate van waarschijnlijkheid van uitgaan dat de werkelijkheid 
zou afwijken van de prognoses. Het is dan niet ongebruikelijk om maatregelen te nemen voor het 
geval negatieve scenario’s bewaarheid worden, omdat de impact daarvan op de gemeentelijke 
financiën nu eenmaal ingrijpender zijn.  
 
We willen u er daarom met nadruk op wijzen dat het huidige beeld is gebaseerd op de resultaten 
in slechts één jaar. Dit is qua duur te kort om verdergaande conclusies te trekken. In zijn 
algemeenheid gaan wij ervan uit – en dat is de boodschap die wij richting uw raad telkens hebben 
uitgedragen – dat in een periode van drie tot vijf jaar de (zorg)markt in toenemende mate zal 
consolideren. Daardoor zullen de fluctuaties in volume en kosten afvlakken en de discrepantie 
tussen prognose en werkelijkheid geleidelijk kleiner worden. Ook met het huidige financiële 
positieve beeld lijkt het ons daarom nuttig om vooralsnog behoedzaam te blijven begroten en in de 
komende jaren rekening te houden met financiële tegenvallers.  
 
De jaarrekening 2015 zal volgens planning medio juni beschikbaar komen. Om uw raad tijdig en 
transparant te informeren hebben wij besloten u nu alvast op de hoogte te stellen van de 
verwachte uitkomst van de jaarrekening en dus niet te wachten tot de accountantscontrole is 
afgerond. In dit specifieke jaar komen daar de onzekerheden nog bij als gevolg van de 3 
decentralisaties evenals de controle op de uitvoering ervan bij externe partijen zoals Holland 
Rijnland en de Sociale Verzekeringsbank. Inmiddels overweegt de accountant of de afgifte van de 
accountantsverklaring op een later moment zal plaatsvinden. De definitieve jaarrekening en het 
definitieve resultaat laat dus nog even op zich wachten. In de prognosebrief is ook aangegeven 
dat het verwachte saldo nog kan worden aangepast naar aanleiding van de accountantscontrole. 
Inmiddels is duidelijk dat op dat saldo in ieder geval een wijziging komt van € 225.000 nadelig 
waarbij wordt opgemerkt dat de accountantscontrole nog loopt.   
 
 

- Hoe is het mogelijk dat er bij het maken van de begroting, een inschatting van de te verwachten 
inkomsten en uitgaven, zulke grote verschillen zijn ontstaan en er hier inde loop van het jaar geen 
enkele indicatie van is gegeven? 
 
Antwoord. 
De begroting (opgesteld in 2014) is gebaseerd op prognoses en aannames, zonder feitelijke 
ervaring met de uitvoering van de overgehevelde taken en zonder concrete gegevens over de 
gevolgen van bezuinigingen, nieuwe regelgeving en een gewijzigde manier van werken voor 
inwoners en (de aard en omvang van) hun zorgvragen. Pas met het in de loop van het eerste 
kwartaal van 2016 beschikbaar komen van (min of meer) definitieve cijfers over 2015 blijken we 
voor dat jaar uit te zijn gegaan van te pessimistische verwachtingen. Die kunnen, zoals we al 
meldden bij het antwoord op de vorige vraag, voor 2016 en volgend, mede gezien nieuwe 
prognoses en het wegvallen van diverse budgetten bij bijvoorbeeld Jeugd, overigens weer heel 
anders uitvallen. 
 

- Welke zijn de 5 grootste posten die onderdeel uitmaken van het niet verklaarde overschot van 
EUR 757.000,= en wat zijn de oorzaken van deze overschotten? 
 
Antwoord. 
In de bijlage is de toelichting per programma opgenomen zoals die op dit moment in de concept-
jaarrekening is opgenomen. Per programma is in het kader aangegeven of de genoemde 
resultaten bekend waren bij de samenstelling van de 2

e
 rapportage 2015. In algemene zin merken 

wij daarbij op dat bij een strakke budgetdiscipline, zoals gebruikelijk in Leiderdorp, de bestedingen 
in principe binnen de begroting blijven. Dat neemt niet weg dat de uitkomsten op enkele 
onderdelen eerder gemeld hadden kunnen worden. 
  
 
 
 



- Wat is de stand van de huidige begroting van 2016 en welke maatregelen heeft het college 
genomen om te voorkomen dat het gebrek aan inzicht in de financiële situatie van Leiderdorp zich 
opnieuw voordoet. 
 
Antwoord. 
Over de uitvoering van de begroting rapporteren wij in bestuursrapportages van 2016. Die 
rapportage gaat in op de  afwijkingen t.o.v. de begroting en zal zowel inzicht geven in mee- als in 
de tegenvallers. 
   
Voor wat betreft het sociaal domein zijn wij  continu met partijen in gesprek over het aanleveren 
van rapportages, die een reëel beeld geven van de financiële resultaten en de bereikte 
inhoudelijke maatschappelijke effecten. Wij verwachten dat we in de komende periode in 
toenemende mate een kwalitatieve verbetering zullen zien van deze rapportages, zowel qua 
tijdigheid als compleetheid. Waar nodig zullen we met partijen hierover in gesprek gaan. Dat laat 
onze eerdere kanttekeningen overigens onverlet.  
 

 
- Ten aanzien van de 3 Decentralisaties (WMO, Participatie en Jeugdzorg) is het afgelopen jaar 

nieuw beleid uitgevoerd. Bij het vaststellen van dit nieuwe beleid is een van de uitgangspunten 
geweest dat het budget leidend zou zijn. Het college geeft aan dat er voorzichtig is geopereerd bij 
de uitvoering van de diverse beleidsgebieden.  
Vraag: Kan het college bevestigen dat er in 2015 geen enkel geval in Leiderdorp is geweest 
waarbij de gemeente de zorg die is aangevraagd binnen het nieuwe beleid niet is verstrekt uit 
financiële of budgettaire overwegingen?  
 
Antwoord. 
In het Politiek Forum van 29 februari jl  (zie beantwoording vragen CDA) hebben wij daags nadat 
we hiervan als College kennis hadden genomen, u bericht dat bij de uitvoering van de 
Participatiewet inwoners van de gemeente Leiderdorp in de laatste  maanden van 2015 geen 
beroep hebben kunnen doen op re-integratietrajecten. Dit was het gevolg van het feit dat het 
plafond van het door de Raad vastgestelde beschikbare budget was bereikt. Deze informatie bleek 
bij een nadere doorrekening in februari 2016 onjuist te zijn.  
 
Wij hebben geen andere signalen dat inwoners als gevolg van financiële of budgettaire 
overwegingen niet de zorg of ondersteuning hebben ontvangen die nodig was.  

 
 

- Vanaf 2016 zijn en worden er op uw advies diverse bezuinigingen en lastenverzwaringen 
doorgevoerd. Deze bezuinigingen komen door dit exorbitante overschot van 2015 in een totaal 
ander daglicht te staan en waren, zo kun je nu stellen overbodig. Wanneer gaat het college deze 
terugdraaien? 
 
Antwoord. 
Wij hebben met uw raad afgesproken een ingroeiscenario van bezuinigingen oplopend naar een 
totaal van € 854.000 (structureel) in te zetten, te beginnen in 2016. Dat kader is vastgesteld in uw 
raadsvergadering van 7 juli 2015 en heeft uw raad bekrachtigd in de begroting 2016-2019. Het 
college voert deze kaders uit. De stelling dat deze bezuinigingen nu overbodig zouden zijn is 
derhalve ook aan uw raad om te beoordelen. 
  
Als college vinden wij het nog te vroeg om uitspraken dienaangaande te doen, aangezien het werk 
aan de kadernota 2017 nog loopt en we derhalve nog geen aan de actualiteit aangepast 
meerjarenbeeld hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat wij dat gesprek met u voeren, zoals ook al 
eerder aangekondigd, tijdens de raadsvergadering van juli. Voor die vergadering zullen zowel de 
definitieve jaarrekening 2015, als de eerste bestuursrapportage 2016 en de financiële kadernota 
2017 beschikbaar zijn.  

 
 
 



 
Bijlage 

 
Concept van de toelichting op de resultaten per programma 
 
 
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs  
Vanaf 1 januari 2015 kregen wij via de Wmo nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk 
overgedragen (decentralisatie). In 2015 is € 1,7 miljoen van de Wmo-budgetten niet besteed. Over het 
algemeen valt op dat er in 2015 minder aanvragen zijn 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 gevraagd. Daarnaast is in het kader van de 
implementatie van de Jeugdhulp voorzichtig omgegaan met het beschikbare budget, teneinde de te 
verwachte risico's zo minimaal mogelijk te laten zijn. In 2016 is een doorontwikkeling van het JGT 
voorzien, waarbij de verbinding met het Sociaal Team Leiderdorp (STL) een extra impuls zal worden 
gegeven. Een van de pijlers van deze doorontwikkeling is de uitrol van het preventieplan. De hierbij 
behorende preventie maatregelen zullen dus pas in 2016 worden ingezet, terwijl deze al wel in 2015 waren 
voorzien. Hierdoor is in de Jaarrekening een voordeel ontstaan ad € 300.000. Dit bedrag laat zich 
verklaren door de nog niet ingezette preventieve maatregelen, voordelige afrekeningen aanvullende 
diensten RDOG en hogere detacheringsinkomsten als gevolg van detachering medewerker aan de 
Tijdelijke Werk Organisatie. 
 
Aanvraag resultaatbestemming programma 1 € 1.700.000 bij de vaststelling van de jaarrekening  
Er wordt via resultaatbestemming aangevraagd om € 1.474.066 vanuit restant Wmo-budgetten 2015 en € 
226.000 vanuit de Jeugdhulpbudgetten 2015 te storten in de Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs.  
 

WMO:  
Gedurende 2015 is er onduidelijkheid geweest over het aantal inwoners wat in Leiderdorp gebruik maakt 
van ondersteuning. Daarbij bleek het onder andere om minder mensen met een aanspraak op grond van 
de Wmo te gaan, dan op basis van de gegevens van het Rijk was te verwachten. Ook het proces rond de 
facturatie is laat op gang gekomen en er zijn vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de 
Huishoudelijke Hulp Toelage. 
  
Jeugdhulp:  
De cijfers jeugdhulp van kwartaal 4 zijn nog niet binnen en hierdoor ook de jaarrekening nog niet. Een 
aantal jeugdhulp organisaties is  nog niet in staat om de cijfers tijdig aan te leveren. De cijfers van PGB 
jeugdhulp over 2015 zijn in kwartaal 1 van 2016 ontvangen. 

 
 
Programma 2 Werk en Inkomen  
Op het inkomensdeel algemene bijstand hebben we, zoals gebruikelijk, bovenop de rijksbijdrage een 
bedrag geraamd voor het eigen risico dat de gemeente loopt. Dit bedrag is slechts voor een deel 
aangesproken. In 2015 resulteert dit in een voordeel van ongeveer € 405.000. Dit komt doordat de extra 
instroom vanuit de Wsw en de Wajong (invoering Participatiewet) achterbleef bij de verwachtingen. Voor 
reïntegratie, inburgering en nieuw beschut blijkt de gemiddelde trajectprijs, veel lager uit te vallen dan 
oorspronkelijk geraamd. Dit komt door een te voorzichtige prognose. Er is achteraf gebleken dat er nog € 
230.000 beschikbaar was voor trajecten. Mede door een verlaging in de prijs per Wsw'er door de DZB 
bleek de extra inzet van middelen niet nodig in 2015. Deze verlaging heeft geleid tot een voordeel van € 
73.000.  
Aanvraag resultaatbestemming programma 2 € 556.000 bij de vaststelling van de jaarrekening  
Er wordt via resultaatbestemming aangevraagd om € 555.873 van restant budgetten Werk & Inkomen 
2015 te storten in de Reserve Sociaal Beleid. 
 

Lagere instroom:  
Dit voordeel is medio februari 2016 bekend geworden, bij definitieve financiële verantwoording aan 
ministerie SZW.  
 
Lagere trajectprijs:  
De eerste signalen over dit voordeel zijn ontvangen in het ambtelijk overleg 1 februari 2016. Definitieve 
omvang zal op basis van rapportages Re-integratie Leiden van de DZB over 2015 inzichtelijk worden. 
  
Lagere prijs WSW’er:  
Bekend in februari 2016. Bevestigd in voorlopige nacalculatie 2015, eveneens februari 2016. 



 
 
Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport  
In 2015 hebben we een subsidie voor de instandhouding van de Zijlaanmolen (monument) ontvangen. 
Hierdoor is een voordeel ontstaan op de baten van ruim € 17.000. Daarnaast is er een voordeel op de 
lasten door lagere kosten subsidieverstrekking, belastingen en overige kosten van in totaal ruim € 20.000.  
In het kader van de Beleidsregel Sporten en Bewegen 2014-2017 kregen we twee aanvragen. Beide 
aanvragen zijn gehonoreerd. Omdat slechts een deel van het beschikbare budget in 2015 is aangewend, 
ontstaat een incidenteel voordeel van € 20.000. 
 
Programma 4 Beheer Openbare Ruimte  
Twee projecten konden in 2015 niet aanbesteed worden. Het gaat om de Buitenhofvijver (€ 40.000) en het 
Natuurmeetnet (€ 20.000). Daarnaast blijkt voor het waterplan € 50.000 minder nodig te zijn. Daarmee 
vallen deze middelen vrij. Het project Engelendaal heeft vertraging opgelopen. Daarbij is ook vertraging 
ontstaan in het geplande onderhoud aan de fietspaden. Er is sprake van restant budgetten van € 780.000 
en € 160.000. Voor deze investeringen zijn reserves ingesteld. De bijbehorende reserveboeking ten laste 
van de reserve is meegenomen in het saldo toevoeging/onttrekking reserves. Per saldo is het dus 
budgettair neutraal.  
Kostendekkende exploitaties als Riolering en Reiniging hebben wel financiële afwijkingen, maar geen 
effect op het rekeningresultaat. De voor- en nadelen binnen deze productgroepen komen na bestemming 
ten gunste, respectievelijk ten laste, van de egalisatiereserve reiniging en -voorziening riolering. 
 

Buitenhofvijver: 
Dit bedrag uit het Waterplan was bestemd voor waterkwaliteitsverbetering van de Buitenhofvijver. De 
werkzaamheden die in het eerste en tweede kwartaal 2016 aan de Buitenhofvijver plaatsvinden, waarbij 
onder meer traditionele beschoeiing wordt omgevormd in natuurvriendelijke oevers, worden echter 
gefinancierd vanuit IBOR. Hiermee wordt tevens een kwaliteitsverbetering van het water gerealiseerd. 
 
Natuurmeetnet: 
Door het verzoek van andere gemeenten om aan te sluiten werd pas in november duidelijk dat 
aanbesteding pas in 2016 zou plaatsvinden; 
 
Waterplan:  
Pas begin december werd duidelijk dat er ca € 30.000 minder kosten zouden worden gemaakt dan 
verwacht. Daarnaast is bij de bestuursrapportage abusievelijk uitgegaan van budget van € 30.000 euro 
ipv € 50.000 euro ( € 20.000 voor het natuurmeetnet is na de jaarrekening 2015 toegevoegd aan het 
budget). 

 
 
Programma 5 Ruimtelijke Beleid  
Hogere huurinkomsten en een incidentele verkoop van gemeentegroen aan een kabelexploitant eind 2015 
leiden tot een incidenteel voordeel van € 83.000. Op de afdelingskostenplaats die wordt doorbelast naar 
ruimtelijke ordening stonden het afgelopen jaar een aantal openstaande vacatures. Ook zijn er incidenteel 
inkomsten uit detachering gerealiseerd. Hierdoor valt de doorbelasting naar ruimtelijke ordening 
incidenteel € 76.000 lager uit. Restant verschillen bestaat uit overige kleine afwijkingen binnen diverse 
kostenposten.  
In de begroting houden we rekening met een vast bedrag aan baten voor de vergunningsaanvragen. Bij 
het opstellen van de jaarrekening wordt het saldo, positief of negatief, gestort in of onttrokken aan de 
egalisatiereserve omgevingsvergunning. Dit jaar was het saldo € 108.000 positief. Per saldo is het dus 
budgettair neutraal.  
 

Huurinkomsten/gemeentegroen: 
De verkoop gemeentegrond was een niet begrote meevaller, die pas na de tweede bestuursrapportage 
werd ingeboekt. 
 
Doorbelasting RO: 
De doorbelasting heeft plaatsgevonden na de samenstelling van de 2

e
 rapportage 2015.  

 
 
 
 
 
 
 



Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid  
De kosten voor de crisisopvang van vluchtelingen vallen € 50.000 lager uit dan de in de laatste 
begrotingswijziging opgenomen €125.000. De legesinkomsten van onder andere huwelijken, 
reisdocumenten en rijbewijzen zijn in 2015 door een toegenomen aantal aanvragen € 45.000 hoger 
uitgevallen.  
Op de totale personele begroting is een onderuitputting gerealiseerd door ontvangen vergoedingen van 
derden voor gedetacheerde medewerkers. Daarnaast is er op jaarbasis sprake van een lichte 
onderbezetting. Bij elkaar leidt dit tot een begrotingsoverschot van € 293.000, zie ook de paragraaf 
bedrijfsvoering.  
Van de VHRM hebben wij bij de afrekening over 2014 € 65.000 terug ontvangen.  
 

Crisisopvang: 
Opvang was in oktober – kosten zijn lager uitgevallen door extra bijdrage van het Rijk en afspraken over 
de verdeling van de kosten met de regio gemeenten. Dit is ook al gemeld met een brief aan de raad d.d. 9 
maart 2016 met kenmerk Z/16/025691/49507. 
 
Legesinkomsten:  
Door het fluctuerend karakter van producten zoals de reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken zijn er 
over 2015 meer inkomsten. 
 
Personeel: 
Naast de al aangegeven redenen zijn er ook meerdere bedragen ontvangen uit Ziektewet uitkeringen. Dit 
betreft uitkeringen over een langere periode dan alleen 2015. 
 
Veiligheidsregio: 
De jaarrekening van de veiligheidsregio wordt doorgaans in de zomer vastgesteld. Deze meevaller had 
dus bekend kunnen zijn. Mutaties nemen we in het vervolg mee in de tweede bestuursrapportage. 

 
 
Programma 7 Grondontwikkeling  
Een groot deel van de grondexploitaties lopen over meerdere jaren. Het resultaat in de jaarrekening is een 
momentopname en wijkt in de praktijk af van de planning. Dit leidt bij de jaarrekening tot een afwijking op 
de lasten en baten. Per saldo geeft het geen resultaat omdat de kosten/opbrengsten geactiveerd worden 
op de balans.  
 
Programma Algemene Dekkingsmiddelen  
De werkelijke lasten zijn ten opzichte van de begroting na wijziging € 564.000 hoger. De hiermee 
samenhangende baten bedragen € 432.000. Er is voor dit programma dus sprake van 
begrotingsonrechtmatigheid van € 132.000. 
Met name op het saldo van betaalde en intern doorberekende rente is een negatief verschil ontstaan van € 
233.000. 
De decembercirculaire 2015 leidt tot een incidenteel voordeel van € 127.000. Conform de Nota reserves 
en voorzieningen wordt het voordeel in de behoedzaamheidsreserve Algemene uitkering gestort. Per saldo 
is het dus budgettair neutraal. 
 

Rente: 
De interne rente is eind oktober bepaald. Strikt genomen was dit resultaat voor de 2 rapportage 
grotendeels wel te berekenen. In november was dit nadeel behoudens enkele laatste rentemutaties wel 
bekend. In het vervolg zal uiterlijk in de 2

e
 bestuursrapportage een onderbouwde prognose worden 

opgesteld.  

 


