
RAAD 9 MEI 2016 

 
 
20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 
 

 Raadsvraag 45 GrL en D66  Vergunningverlening rond evenementen 160411 

 Raadsvraag 46 VVD Prognosebrief 2015 160411 beantwoord 

 Raadsvraag 47 VVD Verkeerslichten Acacialaan 160411 beantwoord 

 Raadsvraag 48 CDA Veiligheidsrisico’s verroeste gasleidingen 160414 
 

4. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
 

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2016 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
De gemeenteraad wordt twee maal per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de 
actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de GIG en eenmaal op basis van een 
financiële voortgangsrapportage GIG. In de rapportage GIG 2016 is de herziening per 
01/01/16 van de grondexploitaties en daarmee de GIG opgenomen. Eind 2016 wordt de raad 
geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 
 

6. Financiële verordening 2016 
De vraag aan de raad is de Financiële verordening 2016 vast te stellen en de Financiële 
verordening 2013 en het Treasurystatuut 2013 in te trekken. Tot op heden was er naast de 
financiële verordening ook een Treasurystatuut. Deze documenten zijn samengevoegd in de 
financiële verordening. 
 

7. Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 
De vraag aan de raad is de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast te 
stellen en de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 in te trekken. 
 

8. Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
De vraag aan de raad is de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 met ingangsdatum          
1 januari 2016 vast te stellen en de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 in te trekken. 

 
9. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/Moties waarvan de deadline aan de orde is:geen 
 

10. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 6 MEI 2016 voor 
12.00 uur). 
 
 
 
 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3


11. Vaststellen besluitenlijst raad 4 april 2016 
 

12. Sluiting 
 

Leiderdorp 11 april 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 
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 2016  Raadsbesluit   

 

Afdeling:

  

Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2016 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

   

 

*Z008CFD49DD* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 5 april 2016, nr. Z/15/022502/53923; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 25 april 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. De GIG 2016 (mutatiedatum 29-03-16) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.  

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-16 en het 
op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen:  

 Vierzicht (-/- € 1.379.595,-)  

 Plantage (-/- € 3.663.378,-)  
3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-16 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen:  

 Fietsbruggen en -paden W4 (-/- € 4.561.526,-)  

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.043.102,-)  

 Verbreding viaduct Ericalaan/geluidswallen (-/- € 1.017.634,-)  
4. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Overige ruimtelijke 

projecten per 01-01-16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoerings-krediet vast 
te stellen:  

 Amaliaplein (€ 3.174.307,-)  
5. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de GIG2016 vast te stellen  
6. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.  
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 mei 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

De begrotingswijziging GIG2016 vast te stellen door de raad; 
Programma 2016 2017 2018

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, 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 -25.234.831   19.012.481       -21.560.965      14.675.436      -2.702.936      468.761      

Algemene Dekkingsmiddelen -1.940.051     935.701           -1.174.685        709.267          -164.378         93.048       

Saldo van baten en lasten -27.174.882   19.948.182       -22.735.650      15.384.703      -2.867.314      561.809      

Mutatie reserves -6.808.360     12.773.491       -11.203.472      17.822.780      -322.675         2.470.386   

Resultaat 74.597 590.691 157.793

Nadeel Nadeel Nadeel  
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Afdeling:  Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2016 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z008A7B72A7* 
 

Beslispunten 

1. De GIG 2016 (mutatiedatum 29-03-16) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.  

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitaties voor W4 per 01-01-16 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen:  

 Vierzicht (-/- € 1.379.595,-)  

 Plantage (-/- € 3.663.378,-)  
3. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-16 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen:  

 Fietsbruggen en -paden W4 (-/- € 4.561.526,-)  

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.043.102,-)  

 Verbreding viaduct Ericalaan/geluidswallen (-/- € 1.017.634,-)  
4. Het gewijzigde resultaat van onderstaande grondexploitatie voor Overige ruimtelijke 

projecten per 01-01-16 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoerings-krediet 
vast te stellen:  

 Amaliaplein (€ 3.174.307,-)  
5. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de GIG2016 vast te stellen  
6. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit.  

 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek w ordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan 
projecten, de f inanciële tussenstand opgemaakt . De gemeenteraad w ordt tw ee maal 
per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisat ie van de grondexploitat ies 
verzameld in de GIG en eenmaal op basis van een f inanciële voortgangsrapportage 
GIG.  
In de rapportage GIG 2016 (bijlage 1) is de herziening per 01/01/16 van de 
grondexploitat ies en daarmee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitat ie (GIG) 
opgenomen. Eind 2016 w ordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte 
van deze rapportage.  
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1.b Voorgeschiedenis 

 Op 15 juni 2015 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitat ie (GIG 
2015 d.d. 19 mei 2015) en daarmee de herziening per 01/01/2015 van de 
grondexploitat ies vastgesteld. 

 Middels een brief van het college van 5 november 2015 1 is de raad geïnformeerd 
over de Voortgangsrapportage GIG 2015 (d.d. 26-10-2015). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

2 Beoogd effect 

Met de rapportage GIG2016 (bijlage 1) w ordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
f inanciële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gew ijzigde) resultaten van de 
respectievelijke grondexploitat ies wordt het f inanciële kader per project vastgelegd. De 
GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouw ing van het nog vast te 
stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG w orden de f inanciële 
consequenties tevens meegenomen in de begroting. 

 
3 Argumenten 

1.1 De GIG geeft inzicht in de huidige stand van zaken  
De huidige inzichten zijn gebaseerd op jaarplannen door de individuele projectleiders. Per  
project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis  
van gegevens van de projectleiders geactualiseerd per 01-01-2016. De aangeleverde  
stukken zijn door de planeconoom op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst waar mogelijk en  
wenselijk. 
 
1.2+5.1+6.1 Alle grondexploitaties zijn omgezet naar netto contante waarde 01-01-2016  
Door alle grondexploitaties en investeringskredieten vast te stellen kunnen de resultaten per 
01-01-2016 alsmede de verdeling van de budgetten per jaar in de financiële administratie en in 
de planning en control stukken worden verwerkt. Als het resultaat van grondexploitaties en 
investeringskredieten van de GIG2016 vergeleken met de GIG2015 op netto contante waarde 
01-01-2015 niet gewijzigd is, is namelijk het resultaat op netto contante waarde 01-01-2016 wel 
gewijzigd en kunnen ook in de fasering wijzigingen zijn opgetreden die dus per saldo geen 
wijzigingen op het resultaat op 01-01-2015 veroorzaken. 
 
2.1 Het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de ontwikkelingslocaties W4 is 
gewijzigd.  
De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 1,7 mio 
(voordelig) is het gevolg van: 

 Ontw ikkeling van ongeveer de helf t  van kavel 1 Vierzicht (+ /+  €  0,68 mio 
voordelig). 

 Bij het project ‘Plantage’  zijn de aanbestedingen voor bouw - en woonrijpmaken 
verw erkt in de grondexploitat ie w aardoor diverse kostenramingen aangepast 
konden w orden (+ /+  € 1,02 mio voordelig). 

 
 
 
 
 

                                            
1 Deze brief is op 9 november 2015 verzonden met kenmerk Z/15/021061/40638 



Pagina 3 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/022502/53923    Agendapunt  5 

 2016  raadsvoorstel    

3.1 Het W4 resultaat van de investeringsprojecten is gewijzigd.  
De toename van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa +/+ € 0,88 mio 
(voordelig) wordt veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’  valt  een bedrag van € 0,16 mio vrij 
omdat het f ietspad in de groenzone tussen Oranjew ijk en de Rijksw eg A4 is 
aangelegd door Rijksw aterstaat. Hier staat tegenover dat eenzelfde bedrag vanuit 
de bestemmingsreserve W4 is overgeheveld naar de bestemmingsreserve 
egalisat ie exploitat ielasten voor het onderhoud groen/verlicht ing/f ietspad (conform 
raadsbesluit  bij de GIG2015). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’  w aardoor kostenramingen 
kunnen w orden verlaagd (+ /+  € 0,30 mio voordelig). 

 Verschuiving boekw aarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’  (+ /+  
€ 0,07 mio, voordelig). De boekw aarde van het project dient jaarlijks ten laste te 
w orden gebracht aan de bestemmingsreserve W4. Tegenover deze voordelige 
mutatie voor het project staat de mutatie van -/- € 0,07 mio (nadelig) bij de W4 
afgesloten projecten / overige projecten in reserve. Per saldo is het resultaat van 
het project op netto contante w aarde 01-01-2015 dus niet aangepast.  

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’ , de 
geluidsw allen w orden niet openbaar gebied w aardoor de inricht ingskosten kunnen 
w orden verlaagd (+ /+  €  0,35 mio voordelig).  

 
4.1 Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is 
gewijzigd  
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is 
gewijzigd met € 0,30 mio tot een resultaat van € 3,17 mio. Dit betreft het project ‘Amaliaplein’.  
De wijziging van het resultaat komt doordat het project vertraagd is (rentenadeel) en doordat 
een inschatting is gemaakt voor een investering (planschade) in verband met het 
herbestemmen van een deel van de Oranjegalerij. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige 
inzichten.  
Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 
exploitatieperiode wijzigen. Teneinde zicht en grip te houden op de bandbreedte van het 
resultaat zijn de risico’s en optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. In de jaarrekening 
2015 is de GIG 2016 reeds verwerkt.  

 
5 Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing op dit voorstel. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de raadsbehandeling wordt de rapportage GIG 2016 openbaar behoudens de bij deze 
rapportage behorende vertrouwelijke bijlagen. Deze staan in het besloten gedeelte van het 
raadsinformatiesysteem. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject.  
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7 Kosten, baten en dekking 

W4 

Uitgangspunt was dat de totale W4-ontwikkeling budgetneutraal gerealiseerd wordt. Bij het 
afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de 
ontwikkelingslocaties ten bate of ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. 
De resultaten van de investeringsprojecten worden bij het afsluiten ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve W4. Indien dekking door de bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal 
worden voorzien in een alternatieve dekking. 
De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. Deze 
investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks 
geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat 
wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2017. 
In 2008 en 2009 is het tekort op de W4 projecten in de GIG afgedekt door extra stortingen in de 
bestemmingsreserve W4. Eind 2009 sloot de bestemmingsreserve W4 exact aan met het tekort 
op de W4 projecten. Eind 2010 was het verwachte tekort van de GIG 2011 ten opzichte van de 
GIG 2010 € 70.000,- minder nadelig geworden. Gezien het geringe verschil is dit bedrag 
destijds in de bestemmingsreserve gehouden. Bij de GIG2012 is er € 4.265.000,- bijgestort. Bij 
de GIG2013 t/m GIG2015 was er geen aanleiding om bij te storten. Ook voor de GIG 2016 is er 
geen reden om bij te storten. In de vertrouwelijke bijlage 2b van de GIG rapportage is de 
verwachte stand van de bestemmingsreserve W4 vanaf 2015 weergegeven. 
De totale mutatie ten opzichte van de GIG2015 is voor de GIG W4 +/+ € 2,52 mio voordelig. Dit 
is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. . Bij het project ‘Fietspaden en –
bruggen W4’ is het krediet verlaagd met € 0,16 mio, maar dit bedrag is ten laste gebracht van 
de bestemmingsreserve W4. 
Voor een aantal van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat nadelig. Op basis van het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal 
€ 7,3 mio: 
 
Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook  € -1.379.595 
Plantage         € -3.663.378 
Bospoort – Zuid       € -2.306.132 
Totaal voorziening W4     € -7.349.104 
 
De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 

  

Centrumplan 
Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een 
minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt vooralsnog ruim voldaan. 
Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties ten bate of ten 
laste worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. Van het 
Centrumplan is alleen nog de grondexploitatie Centrumplein lopend. 
 
Overige ruimtelijke projecten  
Bij het afsluiten van het project Amaliaplein zal het resultaat van de grondexploitatie ten bate 
worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties.  
Zie bijlage 2 voor een toelichting op het project ‘Herinrichting polder Achthoven’.  
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Algemene reserves  
Zoals besproken in de raadscommissie Bestuur & Maatschappij van 19 maart 2012  
worden uitnamen uit de algemene reserves getoetst aan de volgende uitgangspunten:  
1. Het moet gaan om eenmalige middelen  

2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt  

3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten  

4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende  

5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s  

6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting  

7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke toekomstige 
uitnamen  

8. Algemene reserves hebben een bodem  
 
Bovengenoemde uitnamen uit de reserves voldoen hieraan. 

Begrotingswijziging 
De begrotingswijziging GIG2016 vast te stellen door de raad; 
Programma 2016 2017 2018

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, 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 -25.234.831   19.012.481       -21.560.965      14.675.436      -2.702.936      468.761      

Algemene Dekkingsmiddelen -1.940.051     935.701           -1.174.685        709.267          -164.378         93.048       

Saldo van baten en lasten -27.174.882   19.948.182       -22.735.650      15.384.703      -2.867.314      561.809      

Mutatie reserves -6.808.360     12.773.491       -11.203.472      17.822.780      -322.675         2.470.386   

Resultaat 74.597 590.691 157.793

Nadeel Nadeel Nadeel  
 

Per saldo is de begrotingswijziging neutraal. Wel zijn er mutaties op de renteberekening. Deze 
worden binnen de begroting verrekend.  
 

8 Evaluatie 

Eind 2016 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van de rapportage GIG 
2016 bij de Voortgangsrapportage GIG 2016. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. GIG_2016_Rapport_2016_03_29 (Z/15/022502/54108)  
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1 Samenvatting 

1.1. GIG algemeen 
In de voorliggende rapportage is de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten weergegeven. 

In het najaar van 2015 is de raad over de financiële voortgang geïnformeerd via de Voortgangsrapportage 

GIG 2015. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorrekening plaats. In de voorliggende rap-

portage is dit wel gebeurd. 
 

In tabel 1 zijn de resultaten van de GIG per 2016 afgezet tegen de GIG-versie van 2015 (vastgesteld 15 

juni 2015). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2015. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

1.691.934€    1.634.719€    881.911-€       2.516.631€      

(voordelig) (voordelig) (nadelig) (voordelig)

1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

W4

Tabel 1: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2015-2016 
  

Bij de beoordeling van de resultaten dient in acht te worden genomen dat de resultaten mede gebaseerd 

zijn op aannames op basis van de huidige inzichten zodat er altijd sprake is van een bandbreedte. Een 

verslechtering of verbetering ten opzichte van de huidige inschattingen heeft een direct effect op het 

eindresultaat. 
 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de 

bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en Overige ruimtelijke projecten worden bij het 

afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploita-

ties. 

Naast de integrale grondexploitaties zijn de Overige investeringsprojecten in de GIG 2016 opgenomen. 

De Overige investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zullen, 

in het algemeen, na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. 
 

1.2. W4 
Ten opzichte van de GIG 2015 is er voor W4 een mutatie van € 2,52  mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van € 1,69 mio (voordelig op netto contante waarde 01/01/2016). 
 

De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 1,7 mio (voordelig) is 

het gevolg van: 

 Ontwikkeling van ongeveer de helft van kavel 1 Vierzicht (+/+ € 0,68 mio voordelig). 
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 Bij het project ‘Plantage’ zijn de aanbestedingen voor bouw- en woonrijpmaken verwerkt in de 

grondexploitatie waardoor diverse kostenramingen aangepast konden worden (+/+ € 1,02 mio voorde-

lig). 
 

De toename van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa +/+ € 0,88 mio (voordelig) 

wordt veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’ valt een bedrag van € 0,16 mio vrij omdat het fietspad in 

de groenzone tussen Oranjewijk en de Rijksweg A4 is aangelegd door Rijkswaterstaat. Hier staat te-

genover dat eenzelfde bedrag vanuit de bestemmingsreserve W4 is overgeheveld naar de bestem-

mingsreserve egalisatie exploitatielasten voor het onderhoud groen/verlichting/fietspad (conform 

raadsbesluit bij de GIG2015). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’ waardoor kostenramingen kunnen worden ver-

laagd (+/+ € 0,30 mio voordelig). 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (+/+ € 0,07 mio, voordelig). 

De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten laste te worden gebracht aan de bestemmingsreserve 

W4. Tegenover deze voordelige mutatie voor het project staat dus de mutatie van -/- € 0,07 mio (nade-

lig) bij de W4 afgesloten projecten / overige projecten in reserve. 

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’, de geluidswallen worden niet 

openbaar gebied waardoor de inrichtingskosten kunnen worden verlaagd (+/+ € 0,35 mio voordelig).  
 

De afname van het resultaat van de W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve met circa 

-/- € 0,07 mio (voordelig) is het gevolg van: 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (-/- € 0,07 mio, nadelig). De 

boekwaarde van het project dient jaarlijks ten laste te worden gebracht aan de bestemmingsreserve 

W4. Tegenover deze nadelige mutatie voor de reserve staat dus een mutatie van +/+ € 0,07 mio (voor-

delig) bij het W4 - investeringsproject ‘Grondberging Munnikkenpolder (prognose)’. 
 

Volgens tabel 1 is er een voordeel op het resultaat voor W4 van  € 2,52 mio ten opzichte van de 

GIG2015. Deze mutatie van +/+ € 2,52 mio is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. Bij 

het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’ is het krediet verlaagd met € 0,16 mio, maar dit bedrag is ten 

laste gebracht van de bestemmingsreserve W4. 
 

Voor een aantal van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat nadelig. Op basis van het Besluit Be-

groting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 7,35 mio (zie  

tabel 2). De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 
  

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

7.349.104-€    7.100.584-€    8.808.381-€    1.707.797€      

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

Getroffen voorzieningen W4

 
Tabel 2: Voorzieningen W4 
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1.3. Centrumplan 
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is niet gewijzigd ten opzichte van 

de GIG 2015. Van het Centrumplan is alleen nog de grondexploitatie Centrumplein lopend. 
 

1.4. Overige ruimtelijke projecten 
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten is gewijzigd met 

€ 0,30 mio tot een resultaat van € 3,17 mio. Dit betreft het project ‘Amaliaplein’.  

De wijziging van het resultaat komt doordat het project vertraagd is (rentenadeel) en doordat een inschat-

ting is gemaakt voor een investering (planschade) in verband met het herbestemmen van een deel van de 

Oranjegalerij. 

 

1.5. Overige investeringsprojecten 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2015

Brede school West (restant krediet) 12.785.873-€  9.112.566-€    1.464.314-€    2.208.993€      

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.082.831-€    3.560.355-€    522.476-€       -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    92.709-€         1.007.291-€    -€                

Polder Achthoven 2.150.000-€    757.123-€       1.392.877-€    -€                

Totaal 20.118.704-€  13.522.753-€  4.386.958-€    2.208.993€      

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

Tabel 3: kredieten Overige investeringsprojecten 

 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 2,2 mio nominaal (voordelig) voorzien ten 

opzichte van het verstrekte krediet (zie tabel 3). Dit komt door naderende afronding van het project ‘Bre-

de School West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Dit geldt ook voor de Brede School West, het voordeel voor de kapitaallasten is nog niet bekend aange-

zien dit pas berekend kan worden als het krediet wordt afgesloten. 
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2 Inleiding en leeswijzer 

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing 

en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per 

jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rappor-

tage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële 

voortgangsrapportage GIG. 
 

In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/2016 van de grondexploitaties en daarmee de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2016) opgenomen. 

Eind 2016 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 

Op 15 juni 2015 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2015 d.d. 19 mei 2015) 

en daarmee de herziening per 01/01/2015 van de grondexploitaties vastgesteld. Middels een brief van het 

college van 5 november 2015
1
 is de raad geïnformeerd over de Voortgangsrapportage GIG 2015 (d.d. 26-

10-2015). 
 

2.1. Opbouw GIG 
De GIG is opgebouwd uit drie integrale grondexploitaties (IG), te weten: 

 De W4 (hoofdstuk 3), waarbinnen een verdere onderverdeling is gemaakt: 

 Ontwikkelingslocaties W4 (paragraaf 3.3.1) 

 Investeringsprojecten W4 (paragraaf 3.3.2) 

 Afgesloten projecten en projecten in Reserve W4 (paragraaf 3.3.3) 

 Het Centrumplan (hoofdstuk 4) 

 Overige ruimtelijke projecten (hoofdstuk 5) 
 

In de vertrouwelijke bijlage 1a is een totaaloverzicht van de GIG opgenomen. Elke kolom in het GIG-

totaaloverzicht toont het totaalresultaat van een project. De rekensystematiek van de GIG is gebaseerd op 

een gestandaardiseerde dynamische eindwaardeberekening, waardoor resultaten op netto contante waarde 

vergelijkbaar zijn en naast het totaalresultaat ook de totale kasstroom inzichtelijk kan worden gemaakt. In 

de respectievelijke rijen zijn de algemene uitgangspunten, parameters, kosten en opbrengsten en het ex-

ploitatiesaldo opgenomen. Het exploitatiesaldo wordt zowel nominaal, geïndexeerd (of reëel), op eind-

waarde als netto-contant gepresenteerd. Dit saldo op netto contante waarde is het saldo, waarop uiteinde-

lijk de bewaking van het financiële (totaal)resultaat plaatsvindt
2
. Naast het saldo is ook per project de 

boekwaarde
3
 per 31/12/2015 weergegeven. 

In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening wordt voor de overzichten per complex voor de W4 en 

exploitatie per complex grondbedrijf verwezen naar de GIG 2016. Deze vertrouwelijke tabellen zijn op-

genomen in de vertrouwelijke bijlage 1b. 

In de vertrouwelijke bijlage 2a is een kasstroomoverzicht voor de W4-projecten bijgevoegd. 

In de vertrouwelijke bijlage 2b is een overzicht van de bestemmingsreserve W4 en de reserve bouw- en  

grondexploitaties opgenomen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in 2018 de laatste GIG (W4) 

projecten worden afgesloten. 

 

                                                      
1 Deze brief is op 9 november 2015 verzonden met kenmerk Z/15/021061/40638 
2 Bij de netto contante waarde is zowel de rente als indexering meegenomen. 
3 De boekwaarde betreft het saldo van de reeds ontvangen opbrengsten en investeringen per 31-12-2014. Deze boekwaarde is verwerkt in het 

resultaat op netto contante waarde. 
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Algemene projecten W4 

De kosten van een aantal algemene projecten van W4 zijn bij de GIG 2013 verdeeld over de W4 Ontwik-

kelingslocaties. Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere projecten uitgevoerd 

worden. De verdeling van de kosten betrof zowel de reeds gemaakte kosten (t/m 2012) als de nog te ver-

wachte kosten (vanaf 2013). Hierna zijn deze projecten afgesloten. Een aantal van deze werkzaamheden 

lopen nog wel gewoon door. Het gaat om de volgende onderdelen: 

1. Uren W4 – algemeen 

2. Bovenwijkse voorzieningen W4 
 

De budgetten voor deze onderdelen worden apart bewaakt, maar jaarlijks worden deze onderdelen ver-

deeld naar de W4 Ontwikkelingslocaties. De verdeling is gebaseerd op de verdeelsleutel die gebruikt is 

bij de GIG 2015. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarde (reeds gemaakte kosten) en de 

prognoses (reeds te verwachten kosten). Bij de verdeling van de boekwaarde 2015 is gekeken of de 

voortgang van het W4 Ontwikkelingslocatie-project in verhouding staat tot het in de GIG 2015 gebruikte 

percentage voor de prognose. Dit heeft geleid tot enkele afwijkingen in de percentages (zie tabel 4).  
 

GIG2015

% prognoses 

algemene 

projecten

% boekwaarde 

algemene 

projecten

% prognoses 

algemene 

projecten

Vierzicht 9% 15% 15%

Mauritskwartier 3% 3% 3%

Plantage 36% 37% 37%

Bospoort - Noord 26% 26% 25%

Bospoort - Zuid 26% 18% 20%

Bospoort - Totaal 52% 45% 45%

Totaal 100% 100% 100%

GIG2016

 
Tabel 4: Verdeling algemene projecten 

 

Toelichting mutaties en risico’s 

Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mu-

taties (meestal groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd. De overige mutaties zijn in een restpost opge-

nomen. In de restpost zitten vaak ook de mutaties als gevolg van berekende index en rente. 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. 

Als het risico ten opzichte van de Voortgangsrapportage GIG 2015 is veranderd is dit met een * (sterre-

tje) aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd. 

De risico’s sluiten aan bij de risicoparagraaf van de jaarrekening. 
 

Vennootschapsbelasting 

Sinds de Voortgangsrapportage GIG2014 is het risico van de vennootschapsbelasting bij de opbrengstlo-

caties opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 worden overheidsactiviteiten, voor zover daarmee een onderne-

ming wordt gedreven, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor het begrip ‘onderneming’ 

wordt daarbij grotendeels aangesloten bij de wet- en regelgeving omtrent stichtingen en verenigingen. 

Het wetsvoorstel ‘Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ is op 26 mei 

2015 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er dient op 1-1-2017 een fiscale openingsbalans (per 1-1-2016) 

opgesteld te zijn. Dit wordt in 2016 bekeken.  

Momenteel wordt namelijk eerst nog bekeken of de gemeente wel door de ondernemerspoort komt. Dus 

of de gemeente belastingplichtig wordt. In maart 2016 is gestart met een Quickscan van de grondexploi-
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taties. Na afronding van de Quickscan zal hier meer duidelijkheid over zijn. Als er sprake is van onder-

nemerschap worden ook gronden die in het kader van de GIG afgeboekt zijn (bijvoorbeeld Vierzicht) 

opgenomen op deze openingsbalans. Zij dienen gewaardeerd te worden tegen de waarde in het economi-

sche verkeer. Dit betekent dat als de kavels in de toekomst ontwikkeld worden slechts afgerekend hoeft te 

worden over de winst boven die waarde in het economische verkeer, welke vergelijkbaar is met de 

marktwaarde van de kavels. 
 

2.2. Budgetbewaking overige investeringsprojecten 
In deze rapportage wordt naast de grondexploitaties tevens aandacht besteed aan de budgetbewaking van 

overige investeringsprojecten (zie hoofdstuk 6). Hiertoe is een budgetbewakingssysteem opgezet dat 

vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. Het gaat om de investeringsprojecten (niet zijnde ver-

vangings- cq renovatieinvesteringen en onderhoudsprogramma’s) die een grote investering vergen (van 

meer dan 0,5 miljoen euro). De projecten die momenteel hieronder vallen zijn: Brede School West, Inte-

graal Verkeer en VervoersPlan (IVVP), Herstructurering Lage Zijde en Polder Achthoven. 
 

2.3. Actualisatie grondexploitaties 
In de Nota grondbeleid 2013-2017 (Hoofdstuk 6 Organisatie en beheer) staan de uitgangspunten en in-

strumenten voor de financiële beheersing van de ruimtelijke projecten. 

Uitgangspunt voor de financiële aansturing is het ‘projectmatig realiseren’. Het financiële kader van een 

project is de grondexploitatie. De systematiek is er tevens op gericht dat de raad in principe op twee mo-

menten financieel kaderstellend is voor een project. Dit is op het moment van het beschikbaar stellen van 

het voorbereidingskrediet en/of van het uitvoeringskrediet, beiden op basis (van het resultaat) van een 

grondexploitatie. Eventueel nadere besluitvorming vindt alleen plaats indien het projectresultaat en/of het 

risicoprofiel afwijkt van het vastgestelde financieel kader. 
 

Daarnaast vindt ook een periodieke monitoring plaats, welke aansluit op de gemeentelijke planning & 

controlecyclus: 

 Periodiek worden de grondexploitaties geactualiseerd (minimaal eenmaal per jaar). 

 Periodiek vindt per project verslaglegging (minimaal halfjaarlijks) plaats in een (gestandaardiseerde) 

rapportage door projectleiders aan de ambtelijke opdrachtgever. Deze rapportages worden samenge-

vat in een integrale rapportage (GIG rapportage en Voortgangsrapportage GIG). De raad wordt door 

het college geïnformeerd over de voortgang. 
 

Per project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis van gege-

vens van de projectleiders geactualiseerd per 01/01/2016. De informatie is door de planeconoom, waar 

mogelijk en wenselijk, op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst. In de vertrouwelijke bijlage 3 zijn deze 

grondexploitaties opgenomen. De resultaten zijn samengevat in de voorliggende rapportage.  

In bijlage 4 is een samenvatting opgenomen van de overzichtstabellen per cluster van projecten met de 

resultaten van de GIG 2016 afgezet tegen de GIG van 2015. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen 

uitgedrukt als netto contante waarde per 01/01/2015. 

Bijlage 5 geeft de plankaart weer van de projecten van W4, Centrumplan en Overige ruimtelijke pro-

jecten. 
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3 Integrale Grondexploitatie W4 

3.1. Resultaat 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

1.691.934€    1.634.719€    881.911-€       2.516.631€      

(voordelig) (voordelig) (nadelig) (voordelig)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

W4

Tabel 5: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2015-2016 

 

In tabel 5 zijn de resultaten van de GIG per 2016 afgezet tegen de GIG 2015. Voor de vergelijkbaarheid 

zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2015. 

Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de ontwikkelingslo-

caties ten bate worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. De resultaten van de investeringspro-

jecten worden bij het afsluiten ten laste of indien mogelijk ten bate gebracht van de bestemmingsreserve 

W4. Indien dekking door de bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal worden voorzien in een alter-

natieve dekking. De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. 

Deze investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks 

geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze 

investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2017. Een overzicht van de bestemmingsre-

serve W4 is te vinden in bijlage 2b, hierin is ook de ophoging of vrijval van voorzieningen opgenomen. 
 

Ten opzichte van de GIG 2015 is er voor W4 een mutatie van € 2,52 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van € 1,69 mio (voordelig op netto contante waarde 01/01/2016). Dit wordt met 

name veroorzaakt door: 

 Ontwikkeling van ongeveer de helft van kavel 1 Vierzicht (+/+ € 0,68 mio voordelig).  

 Bij het project ‘Plantage’ zijn de aanbestedingen voor bouw- en woonrijpmaken verwerkt in de 

grondexploitatie waardoor diverse kostenramingen aangepast konden worden (+/+ € 1,02 mio voorde-

lig). 

 Naderende afronding van het project ‘Weteringpark’ waardoor kostenramingen kunnen worden ver-

laagd (+/+ € 0,30 mio voordelig).  

 Naderende afronding van het project ‘Verbreding viaduct Ericalaan’, de geluidswallen worden niet 

openbaar gebied waardoor de inrichtingskosten kunnen worden verlaagd (+/+ € 0,35 mio voordelig).  
 

Volgens tabel 5 wordt voor de GIG 2016 het resultaat van de lopende grondexploitaties W4 dus voorde-

lig, terwijl de verwachting bij de GIG2015 nog een nadelig resultaat was.  

 

3.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties is bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 

aannemelijk dat een aantal uitgangspunten – zoals nu zijn aangenomen –gedurende de exploitatieperiode 

wijzigt. Teneinde zicht en grip te krijgen op de bandbreedte van het resultaat zijn de risico's en optimali-

satiemogelijkheden in beeld gebracht. Naast de specifieke risico’s en optimalisatiemogelijkheden, welke 

per  
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project zijn benoemd, wordt onderstaand projectoverstijgende risico onderkend: 

 De huidige marktsituatie (paviljoens Bospoort Zuid en laatste kavel ontwikkeling kavel M (woning-

bouw)) die kan leiden tot (verdere) planvertragingen. 
 

Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen: 

 Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner. 

 Temporisering verkoopopbrengsten in de grondexploitaties. 

 Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner. 

 Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwikkelings- en 

civiel technische werkzaamheden. 
 

Als het restant van kavel 1 en/of kavel 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden 

gebracht betekent dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG. Uit deze optimalisatie zal dan echter 

wel de sloop van de tijdelijke geluidschermen voldaan moeten worden. 
 

Gevoeligheidsanalyse 

Teneinde grip te krijgen op het effect van wijzigingen van de gehanteerde parameters voor indexatie 

(kosten en opbrengsten) en rente is – op basis van een aantal scenario’s – bepaald wat de gevoeligheid 

van het totaalresultaat is. De cashflowberekeningen zijn in basis gebaseerd op een kostenindex van 2,0%, 

een opbrengstenindex van 0% en een rente en disconteringsvoet van 3,5%. In tabel 6 is aangegeven welk 

effect een afwijking van 1% van de gehanteerde parameters heeft op het totaalresultaat W4. 
 

GEVOELIGHEIDSANALYSE W4

Afw ijking Afw ijking

% %

1.691.934€     

54.000-€           -1,00% Rente (3,5%) 1,00% 43.000€           

110.000-€         1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 100.000€         

60.000-€           -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 50.000€           

Negatieve afw ijking Basisresultaat NCW Positieve afw ijking

excl. btw excl. btw excl. btw

 
Tabel 6: Gevoeligheidsanalyse W4 

 

In de tabel is te zien dat het effect het grootst is bij een stijging van de kosten. 

De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de 

uitwerking hiervan. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties 

zoals de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten. Een van de wijzigingen betreft ren-

tetoerekening. Het is de insteek om niet de interne rekenrente te hanteren bij grondexploitaties maar de 

werkelijke rente toe te rekenen. De werkelijke rente voor de gemeente Leiderdorp is ongeveer 3%. Deze 

afwijking van -0,5% zou een negatief effect op het totaalresultaat van W4 van ongeveer € 25.000,- bete- 

kenen. 
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3.3. Projecten 
De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële mutaties 

en risico’s met beheersmaatregelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ‘W4 ontwikkelingsloca-

ties’, de ‘W4 investeringsprojecten’ en de ‘Afgesloten projecten / overig reserveW4’. 

 

3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties 

Tabel 7 geeft naast een resultaatsoverzicht van de ontwikkelingslocaties per 01/01/2016 de mutaties weer 

ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2015.  
 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van +/+ € 1,71 

mio voordelig. Hieronder volgt een korte toelichting per project. 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Mauritskw artier - Kavel M 151.004€       145.898€       145.898€       -€                

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Noord 7.983.379€    7.713.410€    7.713.410€    -€                

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

Totaal 785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

(voordelig) (voordelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Ontwikkelingslocaties

Tabel 7: Grondexploitaties Ontwikkelingslocaties W4 2015-2016 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

Twee kavels (helft kavel 1 en geheel kavel 5) van Vierzicht worden nog niet ontwikkeld; de opbrengsten 

van de kavels zijn in 2012 afgeboekt. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel moge-

lijk. Het project betreft de ontwikkeling van de andere helft van kavel 1 alsmede de (tijdelijke) inrichting 

van de strook langs de snelweg en de nog niet te ontwikkelen kavels (helft van kavel 1 en kavel 5). 
 

Voortgang project 

 Er is in 2015 een grondprijs met de ontwikkelaar overeengekomen voor de realisatie van een kan-

toor/bedrijfsruimte op een deel van kavel 1. Momenteel wordt de exploitatieovereenkomst opgesteld. 

In 2016 wordt het bedrijfspand door ontwikkelaar gerealiseerd. 

 Voor kavel 1 is begin 2016 een kapvergunning verleend, de bomen zijn begin maart gekapt. 

 Gekeken wordt hoe (een deel van de) tijdelijke geluidwerende voorziening langs kavel 1 zo optimaal 

mogelijk (ook financieel) kan worden weggehaald. 

 Voor het resterende deel van kavel 1 en voor kavel 5 is nog geen concrete ontwikkeling. Bij de toe-

komstige ontwikkeling van deze kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de opbrengsten 

zijn afgeboekt, hieruit moet dan wel de sloop van de in 2014 geplaatste tijdelijke geluidsschermen be-

kostigd worden. 

Kavel 5 is in 2015 opgeknapt indachtig de motie van de raad om (lang) braakliggende gronden netjes 

te maken/houden. In 2016 is het ingezaaid met ruderale kruiden conform een andere motie van de 

raad. Ook het nog ontbrekende voetpad is aangelegd. 

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De definitieve in- 
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richting hangt af van brandveiligheidseisen die voortvloeien uit de nog te realiseren Vierzicht bebou-

wing (die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze inrichting is reeds opgenomen in de 

grondexploitatie.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Vierzicht per 01/01/15 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt:  
 

+/+  €       820.000 Ontwikkeling (deel van) kavel 1; verkoopopbrengst versus raming kosten 

bouwrijpmaken en sloop geluidsvoorzieningen.

-/-  €         85.000- Ontwikkeling (deel van) kavel 1; bijstelling plankosten en post onvoorzien.

-/-  €         40.000- Percentage verdeling van de algemene projecten W4 voor Vierzicht is verhoogd, door 

uitvoering groen- en watervoorzieningen en tijdsbesteding overeenkomst (deel van) kavel 

1.

-/-  €         11.396- Overige posten / index / rente

+/+  €       683.604 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is een voorziening getroffen van € 1.379.595,- Het pro-

ject was reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is geworden is 

er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 15% voor  

zowel de prognoses als de boekwaarde 2015 (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Het percentage voor de 

boekwaarde is iets hoger dan de ingeschatte 9%, aangezien er meer tijd besteed is aan Vierzicht in 

2015 dan verwacht was (groen- en watervoorzieningen en overeenkomst deel van kavel 1).  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5.

[O] Ontwikkeling van restkavel 1 en kavel 5.

[M] Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols.

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).

[R]* Het resultaat kent nog een bandbreedte (risicoprofiel) door de onzekerheden van de 

ontwikkeling (van deel van) kavel 1. De overeenkomst met ontwikkelaar is nog niet getekend 

en de uitgangspunten voor bouw- en woonrijpmaken zijn nog niet geheel uitgewerkt. Er is een 

inschatting gemaakt voor de raming bouwrijpmaak kosten en sloop geluidsvoorzieningen. 

Deze kosten kunnen dus nog wijzigen.

[M]* Overleggen en afstemmen met betrokken partijen (Rijkswaterstaat, ontwikkelaar).

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

Mauritskwartier 

Het project Mauritskwartier bestaat nog uit het nog te ontwikkelen perceel; Kavel M. Kavel M is het 

laatst uit te geven kavel bouwgrond van Mauritskwartier. In het verleden bestond de ambitie om op kavel 

M een maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. In het bestemmingsplan W4 is de bestemming 

‘woondoeleinden’ opgenomen in verband met de marktsituatie. 

 

Voortgang project 

 In juli 2015 ontvingen wij een grondbod  van de projectontwikkelaar voor ongeveer de helft van het  
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kavel (voor 1 woning). Er is ingestemd met deze grondbieding na een positief advies van de raad van 

advies. 

 In het bestemmingsplan W4 is voor Kavel M de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen (voorheen 

maatschappelijk) met uitwerkingsplicht. De RO-procedure voor de helft van het kavel is in 2015 afge-

rond. 

 De kapvergunning is in 2015 verleend en onherroepelijk geworden begin februari 2016. Eind januari 

2016 is de omgevingsvergunning verleend. De start van de bouw vindt plaats na het onherroepelijk 

worden van de omgevingsvergunning en de grondoverdracht. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier-Kavel M per 01/01/16 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 

 De GIG 2015 ging uit van een fasering van verwachte opbrengsten medio 2016. De grondopbrengst 

van de helft van Kavel M wordt eind 1e kwartaal 2016 verwacht. Dit veroorzaakt een rentevoordeel 

voor de grondexploitatie. Ook is het grondbod hoger dan de helft van de begrote opbrengsten wat het 

positief effect op het resultaat versterkt. Echter staat hier tegenover dat het niet aannemelijk is dat het 

restant van de verwachte opbrengsten ook uiterlijk medio 2016 binnenkomt. Deze grondopbrengsten 

zijn in de grondexploitatie nu gefaseerd op medio 2018. Dit veroorzaakt dus een rentenadeel voor de 

grondexploitatie. Daarnaast kan de uitwerkingsplicht niet integraal voor Kavel M worden uitgevoerd, 

waardoor de totale kosten voor de RO-procedures en onderzoeken iets hoger zullen uitvallen dan ge-

raamd is. Bovenstaande mutaties blijven onder de € 10.000,- en veroorzaken per saldo geen wijziging 

op het resultaat. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 3% voor prognoses en 

boekwaarde 2015 (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Geen of latere ontwikkeling restant perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden).

[M] Overleg met ontwikkelaar over strategie is gaande.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  

Plantage 

Dit betreft een binnenstedelijke herontwikkeling (woningbouw) van de locatie Plantage. Er is besloten 

om het tennispark op deze locatie niet te verplaatsen. Daarom vindt nu herontwikkeling plaats op het 

Samsomveld en het gebied tussen het tennispark en het Samsomveld in. 
 

Voortgang project 

 In augustus 2015 is het Rijk gestart met de procedure tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch 

rijksmonument. In het kader van het project Limes is een kunstwerk (over de archeologie) gemaakt en 

op een tijdelijk plek nabij het gemeentehuis geplaatst totdat het naar de definitieve plek in het plange-

bied kan verhuizen. 

 De archeologische opgravingskosten worden voor de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed (RCE) gesubsidieerd. De verantwoording van de subsidie (van ca € 500.000,-) dient uiterlijk 31 

maart 2016, met de oplevering van een eindrapportage door het archeologisch bureau, plaats te vin-

den. 
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 Het bouwrijpmaken is gestart op 1 juni 2015 en medio oktober afgerond. Ook met de voorbereidingen 

van het woonrijpmaken is begonnen. 

 Alle kavels zijn inmiddels verkocht door de ontwikkelaar. De start bouw van de 1e van 22 woningen 

was begin september 2015. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/16 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

+/+  €       255.000 Bijstelling raming kosten bouwrijpmaken

+/+  €       310.000 Bijstelling raming kosten woonrijpmaken

+/+  €         20.000 Lagere verdeling van de algemene projecten W4, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden.

+/+  €       375.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €         64.193 Overige posten / index / rentevoordeel door minder kosten en opbrengsten eerder dan 

verwacht was.

+/+  €    1.024.193 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Aangezien het project geen opbrengstlocatie (meer) is, is een voorziening getroffen van € 3.663.378,-. 

Het project was reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is ge-

worden is er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van het 1
e
 halfjaar 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 37% voor zowel 

boekwaarde 2015 als de prognoses in plaats van de verwachte 36%(zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is 

meer tijd aan dit project besteed dan verwacht. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] In de grondexploitatie is voor een aantal risico's van de ontwikkeling die voor rekening van 

gemeente komen (o.a. op tijd bouwrijp maken gereed, geluid en planschade) reeds een 

reservering opgenomen.

[R] De eindrapportage wordt opgesteld door een archeologisch onderzoeksbureau in samenspraak 

met de Universiteit van Amsterdam. Deze rapportage dient uiterlijk 31 maart 2016 te worden 

opgeleverd om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

[M] Aandringen op tijdige aanlevering van de eindrapportage bij het archeologisch 

onderzoeksbureau.  
 

Bospoort  

Bospoort is het gebied omsloten door het huidige hotel-terrein, de (verlegde) Persant Snoepweg en de 

Rijksweg A4. Het totale ontwikkelingsgebied bedraagt circa 4,6 hectare ten behoeve van de nieuwbouw 

van een woonwarenhuis en een drietal paviljoens. Ook de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij 

naar het Ghoybos is bij dit project meegenomen. Bij de GIG 2013 is het project gesplitst in de onderde-

len Bospoort – Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij) en Bospoort – Zuid (Pa-

viljoens en Laanontsluiting). 

 

Bospoort Noord (woonwarenhuis en verplaatsing pannenkoekenboerderij) 

Voortgang project 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Als de nieuwbouw gerealiseerd  

wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm weer worden verwijderd. 
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 De ontwikkelaar geeft tot op heden aan nog geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben 

dat past binnen het huidige bestemmingsplan, waardoor er geen nieuwe planning voor de realisatie 

beschikbaar is. Als hierover meer duidelijkheid is bij de ontwikkelaar zullen zij het aan de raad pre-

senteren. 

 De levering van de gronden aan de ontwikkelaar is uitgesteld. De ontwikkelaar heeft omtrent het 

bouwrijpmaken een aantal punten ter discussie gesteld (t.w. verwijderen van enkele kabels en leidin-

gen, formeel opheffen niet meer relevante zakelijke rechten). Ookhet eigendom van twee stukjes 

grond dient nog van het Rijksvastgoedbedrijf aan gemeente te worden overdragen, waarna doorleve-

ring aan ontwikkelaar plaatsvindt. Een nieuwe planning van overdracht is nog niet bekend. De totale 

grondopbrengst is reeds als voorschot ontvangen. Bij de levering wordt ook de eindafrekening met 

ontwikkelaar afgehandeld omtrent de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij. 

 De provincie heeft de gronden in het Ghoybos overgedragen aan Kaag en Braassem. Kaag en Braas-

sem gaat het Ghoybos recreatief herinrichten. De realisatie start naar verwachting in 2016. De natuur- 

en recreatiecompensatie van Leiderdorp in het Ghoybos wordt meegenomen in het project van Kaag 

en Braassem. Over deze verplichting worden afspraken gemaakt met Kaag en Braassem.  

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gerealiseerd; de 

uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van het woonwarenhuis en de paviljoens. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Noord per 01/01/16 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

-/-  €         70.000- Extra kosten voor restpunten bouwrijpmaken en grondaankoop stukjes grond 

Rijksvastgoedbedrijf

+/+  €         20.000 Lagere verdeling van de algemene projecten W4, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden.

+/+  €         50.000 Overige posten / index / rente (rentevoordeel later uitgaven dan begroot)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 25% voor prognoses, 

boekwaarde 2015 voor 26% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A]* Het eigendom van twee stukjes grond in Bospoort dient nog van het Rijksvastgoedbedrijf aan 

de gemeente te worden overgedragen, voordat levering aan ontwikkelaar plaatsvindt.

[R]* De afwikkeling van de restpunten kan een extra investering vergen dan waarmee nu in de 

grondexploitatie rekening mee is gehouden.

[M]* Afstemming met ontwikkelaar.

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

Voortgang project 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd in 2014. Bij de toekomstige ontwikkeling 

van de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd. 

 Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld totdat meer bekend is over de planning van  

nieuwbouw woonwarenhuis en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn nog geen concrete kandidaten.  
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Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Zuid per 01/01/16 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 

+/+  €         60.000 Lagere verdeling van de algemene projecten, doordat de prognose van deze projecten 

lager is geworden en de toerekening aan Bospoort Zuid is lager gelet op de voortgang van 

het project

-/-  €         60.000- Overige posten; voordeel van algemene kosten in het project laten zitten in verband met 

onzekerheid planning project. (Rentenadeel door verschuiving van een jaar van de 

verwachte ontvangst opbrengst wordt gecompenseerd door rentevoordeel door 

investeringen ook later). / index / rente

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 Aangezien de laanontsluiting ook gerealiseerd dient te worden voor het woonwarenhuis draagt Bos-

poort Noord circa € 785.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bos-

poort Zuid nadelig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.306.132,-). 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2018. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 20% voor prognoses, 

boekwaarde voor 18% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan de pavil-

joens in 2015 dan verwacht was. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en Gemeente om paviljoens te 

verkopen en te realiseren.

[M] Eventuele programmaverandering

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

3.3.2. W4 Investeringsprojecten 

Tabel 8 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de investeringsprojecten per 01/01/2016 – de mutaties 

weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2015. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Fietsbruggen en -paden W4 4.561.526-€    4.407.271-€    4.567.271-€    160.000€         

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.043.102-€    2.940.195-€    3.239.000-€    298.805€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 224.341-€       216.755-€       287.991-€       71.236€           

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.017.634-€    983.221-€       1.333.249-€    350.028€         

Totaal 8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Investeringsprojecten

Tabel 8: Grondexploitaties Investeringsprojecten W4 2015-2016 

 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  € 0,88 

mio voordelig. Hierna volgt een korte toelichting per project. 
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Fietsbruggen en –paden W4 

Het project omvat de aanleg van fietsbruggen en -paden in het W4 gebied. 
 

Voortgang project 

 De fietsbrug over de A4 is in 2015 opgeleverd. Ook de aansluitende brug over de watergang naar de  

Willem Alexanderlaan is gereed. De fietsverbinding van de hellingbaan aan de oostzijde (Munnik-

kenpolder) richting de Boomgaardlaan is ook in 2015 gerealiseerd. 

 Voor de brug over de Does is een alternatieve route onderzocht. Dit betreft een verbinding die over de 

Dwarswatering via het toekomstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade wordt ge-

leid. De provincie treedt ondanks eerdere afspraken hierbij niet op als opdrachtnemer, waardoor de 

gemeente zelf de aanbesteding heeft opgepakt. Provincie blijft wel subsidieverstrekker. Start van de 

realisatie is naar verwachting medio 2016. 

 Op 31 maart 2015 is besloten om de fietsoversteek op de Persant Snoepweg te beveiligen met een 

drempelconstructie met attentie verhogende maatregelen in plaats van met een verkeerslichtinstallatie. 

De civieltechnische voorbereidingen zijn hiervoor opgepakt. Hierbij is ook naar een uitwerking geke-

ken voor de aansluiting op het fietspad onder de A4. Dit fietspad A4 - Dwarswatering - Persant 

Snoepweg (rondom oude IBIS) wordt in het 1e kwartaal 2016 aanbesteed en in 2e kwartaal wordt het 

aangelegd. 

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 is door Rijkswater-

staat aangelegd.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Fietspaden en –bruggen W4 per 01/01/16 is het 

resultaat aangepast (voordelig); 

+/+  €       160.000 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 is door 

Rijkswaterstaat aangelegd. De geraamde kosten voor het fietspad in het 

investeringsproject worden besteed aan het onderhoud van groen, verlichting en fietspad. 

Dit budget wordt vanuit de bestemmingsreserve W4 gestort in de bestemmingsreserve 

egalisatie exploitatielasten waardoor het voor W4 per saldo neutraal is.

+/+  €       160.000 Totaal mutaties

voordelig  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R]* De toegezegde subsidie van de Provincie voor de brug over de Does blijft gelden voor de 

scopewijziging (verbinding over de Dwarswetering richting Infocentrum). Risico dat de 

investering hoger wordt dan de subsidie is door de scopewijziging beperkter geworden.

[M] Indien overschrijding; tijdig herberekening maken; en zo nodig extra subsidie trachten te 

verkrijgen.  
 

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

Het project betreft alleen nog het openbaar gebied van het Weteringpark en de ontsluitingsweg (Boom-

gaardlaan) naar het Weteringpark. 
 

Voortgang project 

 De Boomgaardlaan is eind 2015 opgeleverd. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden. De laatste 

restpunten zijn in het 1
e
 kwartaal van 2016 afgehandeld. 
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 Het project is nagenoeg afgerond. De ramingen voor de uitvoeringskosten, plankosten en de post on-

voorzien konden daardoor worden bijgesteld. Momenteel vinden de laatste financiële afwikkelingen 

plaats. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

per 01/01/16 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als 

volgt: 
 

+/+  €         75.000 Bijstelling raming uitvoeringskosten en plankosten

+/+  €       200.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €         23.805 Overige posten / index / rente (voordeel door bijstelling kostenraming)

+/+  €       298.805 Totaal mutaties

voordelig  
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

Dit project omvat: 

- de sanering van de Doeshaven (reeds afgerond in 2008),  

- zandwinning in de Munnikkenpolder (2007/2008) en  

- herinrichting van ontgronding en depot tot natuurrecreatiegebied 
 

Voortgang project 

 Naast de huurovereenkomst is in het 2e kwartaal van 2012 een aanvullende overeenkomst tussen de 

exploitant en de gemeente gesloten i.v.m. de verwerking van natte bagger. De eindafrekening van de 

natte bagger is opgesteld in het laatste kwartaal van 2015. 

 De inrichting is eind december 2015 opgeleverd door de exploitant. Enkele restpunten worden in het 1
e
 

kwartaal van 2016 afgehandeld. Zo kon de toplaag van het asfalt nog niet worden aangebracht in ver-

band met de temperatuur. 

 De kanovereniging zal in 2016 naar de definitieve locatie in de Munnikkenpolder verhuizen, zij zijn 

momenteel bezig met de voorbereidingen hiervoor. De scouting kan gebruikmaken van het ‘verkenners-

eiland’ na afronding van de groenrealisatie. De officiële opening is gepland in mei 2016. 

 De uitvoering van het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder zal worden overdragen aan een 

externe partij. Hiervoor wordt begin 2016 een beheerplan opgesteld. 

Financiële mutaties 

De boekwaarde (2015) van het project is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve W4. De mutatie 

van het resultaat is dus slechts een administratieve verschuiving van de boekwaarde van de investerings-

projecten naar de projecten in reserve / afgesloten projecten
4
. 

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 224.341-€       216.755-€       287.991-€       71.236€           

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.429.801€    3.313.817€    3.385.054€    71.236-€           

Totaal 3.205.460€    3.097.063€    3.097.063€    -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

W4 - Grondberging Munnikkenpolder

 

                                                      
4 Om administratieve redenen is dit project in de GIG in twee delen opgesplitst. Een deel met al gemaakte kosten en opbrengsten (boekwaarde) 

welke reeds ten laste/ten gunste zijn gebracht van de reserve W4 en een deel met nog te verwachten kosten en opbrengsten (prognose) welke 

onder de investeringsprojecten van de GIG is opgenomen. Bij de projecten in reserve / afgesloten projecten staat het deel met de boekwaarden 

(zie paragraaf 3.3.3). 
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Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Grondberging en zandwinning 

Munnikkenpolder per 01/01/16 is het resultaat dus niet aangepast (neutraal). 

 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

Rijkswaterstaat heeft voor Leiderdorp, conform afspraak uit juli 2005, geluidswallen in plaats van ge-

luidsschermen ten noorden van de Ericalaan gerealiseerd. Tevens is het viaduct Ericalaan breder uitge-

voerd. Leiderdorp realiseert bij Bospoort geluidwerende bebouwing ter vervanging van de schermen door 

Rijkswaterstaat. Daar zijn nu (tijdelijke) geluidsschermen geplaatst omdat de beoogde geluidwerende 

bebouwing nog niet gerealiseerd is. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de geluidswallen door Rijkswaterstaat heeft medio 2015 plaatsgevonden. Er is in 

overeenstemming met de wens van Rijkswaterstaat een deel van het gebied aan de openbaarheid ont-

trokken om een veilige afscherming te realiseren van de Rijksweg. In het kader van de verplichting 

die de gemeente heeft ten aanzien van de groencompensatie wordt in het 1
e
 kwartaal 2016 de groene 

inrichting van de wallen afgerond. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

per 01/01/16 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als 

volgt:  
+/+  €       213.800 Bijstelling uitvoeringskosten inrichting geluidswallen

+/+  €         55.000 Bijstelling plankosten

+/+  €         80.000 Bijstelling post onvoorzien

+/+  €           1.228 Overige posten / index / rente (voordeel door verschuiving fasering)

+/+  €       350.028 Totaal mutaties

voordelig  
 

3.3.3. Afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 

De meeste W4-projecten vorderen steeds meer en naderen hun afronding. Afgeronde projecten worden 

ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve W4.  

Tabel 9 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de afgesloten projecten en overige projecten in de be-

stemmingsreserve W4 per 01/01/2016 – de mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2015 op 

de netto contante waarde saldi per 01/01/2015. 

Ten opzichte van de GIG 2015 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van -/- 

€ 71.236,- (nadelig). Dit komt door de administratieve verwerking van het project Grondberging Mun-

nikkenpolder (zie paragraaf 3.3.2). 

 

Het totaal van de afgesloten projecten en overige projecten van € 9,75 mio (voordelig) is echter niet de 

stand van de bestemmingsreserve W4. Ten laste van de bestemmingsreserve W4 komen bijvoorbeeld ook 

de kapitaallasten van de geactiveerde afdracht W4 en zijn voorzieningen (van in totaal 7,3 mio, zie tabel 

10) getroffen. 

De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 12.994.260,- per 31-12-2015. 

Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserve W4 bijlage 2b. 

De ontwikkeling van de bestemmingsreserve W4 laat een positief resultaat zien. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de gunstige ontwikkeling van de projecten Vierzicht en Plantage. Hierdoor kon een deel 

van de voorziening negatieve grondexploitaties vrijvallen. Dit is ten gunste gebracht van de bestem-
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mingsreserve W4. Aangezien het resultaat van de projecten een prognose betreft, blijft het voordeel 

vooralsnog in de bestemmingsreserve W4. 
 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.969.893€    2.869.462€    2.869.462€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 14.035.890€  13.561.246€  13.561.246€  -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.342.865-€    3.229.821-€    3.229.821-€    -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.325.359-€    4.179.091-€    4.179.091-€    -€                

Leges A4 2.846.897€    2.750.625€    2.750.625€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.207.333-€    2.132.689-€    2.132.689-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.572.346-€    2.485.359-€    2.485.359-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 262.686-€       253.803-€       253.803-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.429.801€    3.313.817€    3.385.054€    71.236-€           

Molencarrousel 988.472-€       955.046-€       955.046-€       -€                

Riolering Bospoort 4.847€           4.683€           4.683€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 628.066-€       606.827-€       606.827-€       -€                

Monuta 793.058€       766.240€       766.240€       -€                

Totaal 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

Tabel 9: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige Reserve W4, 2015-2016 

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

7.349.104-€    7.100.584-€    8.808.381-€    1.707.797€      

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Getroffen voorzieningen W4

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

Tabel 10: Voorzieningen W4 

Afdracht W4 

 De gemeente heeft aan het Rijk de afgesproken bijdrage van € 8,8 miljoen voor de tunnelbak van de 

A4 voldaan in november 2012.  

 De afdracht kon op dat moment niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. De bijdrage is 

daarom geactiveerd. Deze bijdrage staat op de balans onder investeringen met maatschappelijk nut in 

eigendom van derden. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten 

worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve W4 

dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2017. 

 

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 

Er zijn nog twee algemene W4-projecten die verdeeld worden over de W4-Ontwikkelings-locaties, de 

zogenaamde algemene kosten van W4 (zie paragraaf 2.1). Dit zijn de projecten ‘Uren W4 algemeen’ en 

‘Bovenwijkse voorzieningen (water en groen)’. 
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Uren W4 Algemeen 

 De bezetting voor W4 wordt regelmatig geëvalueerd, op basis van de actuele c.q. opportune planont-

wikkeling en jaarlijks (bij de GIG) opnieuw geraamd. Sinds april 2014 is de bezetting volledig intern 

ingevuld. De plankosten voor planeconomie en afstemming met ontwikkelaar komen ten laste van dit 

project. 

+/+  €         15.000 Bijstelling plankosten

+/+  €         15.000 Verhaal 50% kosten Raad van Advies (2007 tm 2015)

+/+  €         12.000 Bijstelling onvoorzien

-/-  €         42.000- Het voordeel komt ten gunste aan de W4-Ontwikkelingslocaties bij de verdeling van de 

algemene projecten

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 In 2015 zijn de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen W4 gerealiseerd 

en heeft de uitvoering van de groen- en watercompensatie plaatsgevonden. De laatste nazorg en finan-

ciële afhandelingen vinden plaats in 2016. Doordat het project nagenoeg is afgerond kunnen diverse 

ramingen bijgesteld worden. 

-/-  €         77.500- Bijstelling raming uitvoeringskosten groencompensatie

+/+  €         42.700 Bijstelling raming plankosten

+/+  €         54.800 Bijstelling post onvoorzien

-/-  €         20.000- Het voordeel komt ten gunste aan de W4-Ontwikkelingslocaties bij de verdeling van de 

algemene projecten

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2016/2017 reeds in GIG opgenomen

[O] Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan 

grondverkoop Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht 

kavel 5').

[O] Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de 

contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)  
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4 Integrale Grondexploitatie Centrumplan 

Van de projecten van het Centrumplan is alleen het project Centrumplein nog niet afgesloten
5
. Het resul-

taten van de grondexploitatie zal ten bate worden gebracht van de algemene reserve bouw – en grondex-

ploitaties. Het resultaat van het project Centrumplein is niet gewijzigd ten opzichte van de GIG 2015 (zie 

tabel 11). 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Centrumplein 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

Totaal 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

Centrumplein

 

Tabel 11: Resultaat Integrale Grondexploitatie Centrumplan 2015-2016 

 

De gedetailleerde grondexploitatie is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder volgt een 

toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de risico’s en aandachtspunten. 

Centrumplein 

Dit project betreft de uitbreiding van het Winkelhof, waarvoor het (oude) gemeentehuis is gesloopt.  
 

Voortgang project 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plan op diverse punten aanpassen. De ge-

meente wil medewerking verlenen aan de uitbreidings- en verbouwplannen van Winkelhof. Ideeën 

en mogelijke ontwikkelingen zijn getoetst en er is overleg geweest met de provincie over mogelijke 

uitbreidingsplannen en hoe die in relatie met de retailvisie getoetst moeten worden. De ontwikkelaar 

heeft echter ook in 2015 geen concrete uitbreidingsplannen ingediend. 

 De bereikbaarheid en de kwaliteit van het gebied aan zijde Engelendaal konden door de werkzaam-

heden aan de Engelendaal aanzienlijk worden verbeterd. Het openbaar gebied en het plein aan de 

zijde van Statendaalder konden helaas nog niet worden opgeknapt, want dat is afhankelijk van de 

voorgenomen uitbreiding van Winkelhof aan die zijde. De parkeerkelder is op diverse fronten opge-

knapt. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Centrumplein per 01/01/16 is het resultaat niet 

aangepast (neutraal). 

 

                                                      
5
 Afgesloten projecten van het Centrumplan die reeds ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties zijn 

gebracht zijn het project Parkpromenade – Torens Vesteda (bij de GIG 2009), het project Buitenruimte Santhorst/SCC (bij de 

GIG 2011), het project Orangerie (bij de GIG 2012), het project De Ommedijk (bij de GIG 2013) en de projecten ‘Hoek Merel-

straat’ en ‘Meas’ (bij de GIG 2015). 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden (zoals niet onherroepelijk worden van de 

benodigde omgevingsvergunningen binnen een periode van 2 jaar gerekend vanaf indiening 

van volledige en ontvankelijke aanvragen voor de benodigde omgevingsvergunningen) wordt 

door gemeente en ontwikkelaar (naar redelijkheid en billijkheid) onderhandeld over aanpassing 

van de overeenkomst (incl. verkoopsom).

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden.

[A]* Een aangepast plan van de ontwikkelaar is afgestemd met de uitvoering van het Integraal 

Verkeer en VervoersPlan (IVVP), in het bijzonder het kruispunt Engelendaal/Statendaalder. De 

ontwikkelaar levert een bijdrage aan de gemeente voor de aanpassingen in het kader van het 

IVVP. 

[R] Ontwikkelaar wijzigt zijn plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum i.v.m. 

economische ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden.

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden.

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmings-

plan te onderbouwen.

[M] Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzaker.  
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5 Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 

 

Het project ‘Amaliaplein’ valt in de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’. In tabel 13 is te zien dat 

het resultaat van het Amaliaplein ten opzichte van de GIG 2015 gewijzigd is met -/- € 0,30 mio op netto 

contante waarde per 01/01/2015. 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Amaliaplein 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

Totaal 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

Tabel 13: Resultaat Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 2015-2016 

 

Het resultaat van de grondexploitatie zal ten bate worden gebracht van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties. 

De gedetailleerde grondexploitatie is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder volgt een 

toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken, de financiële projectmutaties en de risico’s en 

aandachtspunten. 

Amaliaplein 

Dit project betreft het braakliggend stuk grond op de hoek van de Ericalaan met de Willem-

Alexanderlaan naast zwembad De Does dat in eigendom is van de gemeente. Op de locatie worden een 

supermarkt en sociale woningen gerealiseerd. 
 

Voortgang project 

 De gemeente en ontwikkelaar hebben een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) ondertekend. Met 

omliggende gemeenten is overleg over de regionale afstemming van de supermarkt ontwikkeling. De-

ze afstemming is vereist om binnen de plannen van de provincie te passen. De regionale retailvisie is 

gereed en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn bekeken en de vaststelling door de verschil-

lende raden zal begin 2016 plaatsvinden. Leiderdorp heeft de retailvisie op 7 maart 2016 vastgesteld. 

 Een bestemmingsplanprocedure is opgestart voor de ontwikkeling van het Amaliaplein en het saneren 

van een deel van de detailhandel functie op de Oranjegalerij en op individuele adressen binnen het 

plangebied van bestemmingsplan Het Oude Dorp.  

 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Amaliaplein per 01/01/16 is het resultaat aange-

past (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2015 zijn als volgt: 
-/-  €       297.005- - Rentenadeel verschuiving fasering opbrengsten (sept15->dec16) w ordt deels 

gecompenseerd door een rentevoordeel door verschuiving fasering kosten. 

- Inschatting investering i.v.m. herbestemmen van een deel van de Oranjegalerij 

(planschade).

-/-  €       297.005- Totaal mutaties

nadelig  
 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van eind 2016. 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] De provincie bekijkt de ontwikkeling (m.n. aantal vierkante meters supermarkt) in het licht van 

provinciaal beleid. 

[M] In de KRO worden risico's in verband met bevindingen provincie afgedekt.

[R] In verband met de onduidelijkheden provincie is de indexatie van de koopsom opgeschort. Dit 

leidt tot renteverlies en verslechtering van het resultaat.

[M] Duidelijkheid provincie verkrijgen door afstemming regio en regionale retailvisie.

[M] Een bestemmingsplanprocedure is opgestart met instemming van de regio.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016

[M] Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  



 

                                                                                                                                   GIG 2016 

 

 

- 26 - 

6 Budgetbewaking Overige investeringsprojecten 

De ‘Overige investeringsprojecten’ betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renova-

tie-investeringen) die een investering vergen van meer dan ca. € 0,5 miljoen. Het betreft vaak de ontwik-

keling van maatschappelijk vastgoed. Ten behoeve van een eenduidige bewaking en beheersing van deze 

investeringsbudgetten en hier periodiek over te kunnen rapporteren is een budgetbewakingssysteem op-

gezet dat vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. 

In tabel 14 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien t/m 2015, 

de prognoses en het resterende budget. 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2015

Brede school West (restant krediet) 12.785.873-€  9.112.566-€    1.464.314-€    2.208.993€      

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.082.831-€    3.560.355-€    522.476-€       -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    92.709-€         1.007.291-€    -€                

Polder Achthoven 2.150.000-€    757.123-€       1.392.877-€    -€                

Totaal 20.118.704-€  13.522.753-€  4.386.958-€    2.208.993€      

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

 Tabel 14: kredieten overige investeringsprojecten 
  

De verstrekte kredieten worden niet per jaar geïndexeerd (zoals wel het geval is bij de actualisatie van 

grondexploitaties). Indien investeringen later plaatsvinden dan gepland ontstaat hierdoor mogelijk een 

budgettair probleem door de kostenstijging als gevolg van de inflatie ondanks het feit dat het totaaleffect 

voor de gemeente wellicht gunstig is door het rente-effect. Door het later realiseren van investeringen 

ontstaat mogelijk een rentevoordeel voor het project. 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 2,2 mio nominaal (voordelig) voorzien ten 

opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door naderende afronding van het project ‘Brede School 

West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Dit geldt ook voor de Brede School West, het voordeel voor de kapitaallasten is nog niet bekend aange-

zien dit pas berekend kan worden als het krediet wordt afgesloten. 
 

In dit hoofdstuk is een korte toelichting per project opgenomen. 
 

6.1. Brede School West 
Dit project betreft de bouw van de Brede School West op de hoek Leeuwerikstraat/Vronkenlaan.  
 

Voortgang project 

 De laatste restpunten (bijvoorbeeld gras in de buitenruimte) zijn in 2015 opgelost. Ook de garantie-

termijn is beëindigd in 2015.  

 

Financiële mutaties 
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Het project is nagenoeg afgerond. De administratieve financiële afrekeningen moet nog plaatsvinden (een 

btw berekening wordt momenteel uitgevoerd). Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het be-

schikbare krediet niet te worden aangesproken (ca. 2,2 mio). Als de definitieve eindstand is bepaald, kan 

daarna ook aangegeven worden wat het uiteindelijke voordeel is van het project voor de kapitaallasten. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Eindafrekening moet nog plaatsvinden (btw-berekening is nog niet bekend) en kan leiden tot 

een aangepaste mutatie.  
 

6.2. Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 
Het Uitvoeringsplan Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) is in 2012 vastgesteld. In het IVVP staan 

de beleidsdoelstellingen voor Verkeer en Vervoer tot 2020. Er is een uitvoeringskrediet vrijgegeven met 

alleen de kernmaatregelen; de maatregelen die een directe relatie met lopende projecten hebben en zoge-

noemde quickwins. 
 

Voortgang project 

Engelendaal 

 In maart 2015 is de herinrichting van de kruispunten van Engelendaal gestart. Op 26 november 2015 

was de feestelijke afronding. De nazorg periode is gestart en wordt naar verwachting in het 3
e
 kwar-

taal van 2016 afgerond. 

 Naar verwachting wordt in 2017 een start gemaakt met de uitvoering van de Voorhoflaan. 

Schoolzones/Quickwins 

 In het 4e kwartaal van 2015 zijn de ontwerpen van de drie nog niet aangepakte schoolzones gemaakt 

in overleg met de omgeving en ouders. Dit is gedeeltelijk tezamen met school-thuis routes opgepakt. 

In het 2
e
 kwartaal van 2016 worden de uitvoering van de ontwerpen gestart.  

 Voor de Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg is een plan van aanpak is opgesteld. Geluid is een 

belangrijk aandachtspunt (Acacialaan). Daarom worden scenario’s opgesteld welke tot een keuze 

moeten leiden. Verwachte uitvoering is in 2016. 
 

Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het krediet. 
 

Engelendaal 

 De herinrichting van de kruispunten van Engelendaal hebben wat tegenvallers, zowel technisch als 

financieel, gehad. De werkzaamheden hebben hierdoor vertraging opgelopen. De tegenvallers konden 

binnen het verstrekte krediet worden opgevangen. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Een voorkeursscenario voor Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg kan hoger uitvallen dan 

het beschikbare krediet.

[M]* Uitgangspunten ontwerp aanpassen.

[M]* Een subsidie is aangevraagd bij de provincie, deze is in maart 2016 verleend en 

vooruitontvangen.  
 

6.3. Herstructurering Lage Zijde 
Dit project betreft de verplaatsing van een afvalbewerkingsbedrijf, gelegen in de Oude Rijnzone, en de 

herstructurering van het perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde. 
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Voortgang project 

 In de tweede helft van 2014 is een economische effectrapportage opgesteld voor het huidige en toe-

komstige economisch functioneren van de Lage Zijde als bedrijventerrein. Momenteel is een gebieds-

visie in voorbereiding. Het plan van aanpak is vastgesteld.  

 In oktober 2015 is een addendum op de koopovereenkomst met het afvalbewerkingsbedrijf opgesteld. 

Tevens heeft het transport van de juridische eigendommen naar de gemeente Leiderdorp plaatsgevon-

den. Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning in Zoeterwoude ontvangen en is begonnen met de 

nieuwbouw op de nieuwe locatie op bedrijventerrein Grote Polder. 
 

Financiële mutaties 

Op 8 juli 2013 is het financieel kader voor de verplaatsing van het afvalbewerkingsbedrijf en de her-

structurering vastgesteld (€ 1,1 mio). Hierna is de addendum op de koopovereenkomst met het bedrijf 

getekend. Vanuit de Oude Rijnzone is een voorschot (100%) voor de herstructurering Lage Zijde, in-

clusief de verplaatsing van het bedrijf ontvangen. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie zal eveneens 

een aanpassing van het door de raad verleende krediet worden voorgelegd. Deze kredietaanpassing 

kan worden gedekt door de bijdrage van de Oude Rijnzone. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R]

[M]

Bij de Vliko is een bodemonderzoek uitgevoerd daaruit blijkt dat op dit moment geen vervuiling 

in de bodem is aangetroffen. De bodemkwaliteit blijft echter een punt van aandacht. 

Daarom wordt na vertrek van Vliko een definitief afrondend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Op basis daarvan kan een aantal scenario’s voor een inrichtingsplan voor de achterlaatlocatie 

worden opgesteld voor de groene herinrichting.  

 

6.4. Polder Achthoven 
Voor de polder Achthoven is een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden en 

toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere bebouwing van het groene 

gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden gecreëerd voor de inwoners van Leider-

dorp en omstreken. Het aanleggen van een fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid is onderdeel 

van het inrichtingsplan. 

 

 De raad heeft in juni 2015 een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vastgesteld. 

 In het 2
e
 kwartaal 2016 wordt de bestekfase afgerond. Na een aanbesteding kan worden gestart met de 

realisatie die in het 1
e
 kwartaal 2017 wordt afgerond. 

 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Polder Achthoven 2016’ is opgesteld en ligt tot en met 20 april 2016 

ter inzage. 

 

Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het krediet. 
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BIJLAGEN 

De vertrouwelijke bijlagen zijn te vinden in het besloten gedeelte van het raadsinformatiesysteem. Aan 

de gemeentelijke planeconoom kan gevraagd worden om een toelichting hierop. 

 



Bijlage 4 – Samenvatting Overzichtstabellen  GIG2016 – 15-03-2016 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

1.691.934€    1.634.719€    881.911-€       2.516.631€      

(voordelig) (voordelig) (nadelig) (voordelig)

1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

W4

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 1.379.595-€    1.332.942-€    2.016.546-€    683.604€         

Mauritskw artier - Kavel M 151.004€       145.898€       145.898€       -€                

Plantage 3.663.378-€    3.539.495-€    4.563.688-€    1.024.193€      

Bospoort - Noord 7.983.379€    7.713.410€    7.713.410€    -€                

Bospoort - Zuid 2.306.132-€    2.228.146-€    2.228.146-€    -€                

Totaal 785.279€       758.724€       949.073-€       1.707.797€      

(voordelig) (voordelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Ontwikkelingslocaties

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Fietsbruggen en -paden W4 4.561.526-€    4.407.271-€    4.567.271-€    160.000€         

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.043.102-€    2.940.195-€    3.239.000-€    298.805€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 224.341-€       216.755-€       287.991-€       71.236€           

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.017.634-€    983.221-€       1.333.249-€    350.028€         

Totaal 8.846.603-€    8.547.442-€    9.427.512-€    880.070€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Investeringsprojecten

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.969.893€    2.869.462€    2.869.462€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 14.035.890€  13.561.246€  13.561.246€  -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.342.865-€    3.229.821-€    3.229.821-€    -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.325.359-€    4.179.091-€    4.179.091-€    -€                

Leges A4 2.846.897€    2.750.625€    2.750.625€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.207.333-€    2.132.689-€    2.132.689-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.572.346-€    2.485.359-€    2.485.359-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 262.686-€       253.803-€       253.803-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.429.801€    3.313.817€    3.385.054€    71.236-€           

Molencarrousel 988.472-€       955.046-€       955.046-€       -€                

Riolering Bospoort 4.847€           4.683€           4.683€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 628.066-€       606.827-€       606.827-€       -€                

Monuta 793.058€       766.240€       766.240€       -€                

Totaal 9.753.258€    9.423.438€    9.494.674€    71.236-€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

 



Bijlage 4 – Samenvatting Overzichtstabellen  GIG2016 – 15-03-2016 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Centrumplein 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

Totaal 1.106.876€    1.069.445€    1.069.445€    -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

Centrumplein

 

GIG - 2016 GIG - 2016 GIG - 2015 Verschil

NCW  01-01-16 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15 NCW  01-01-15

Amaliaplein 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

Totaal 3.174.307€    3.066.963€    3.363.969€    297.005-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2015

Brede school West (restant krediet) 12.785.873-€    9.112.566-€      1.464.314-€      2.208.993€        

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.082.831-€      3.560.355-€      522.476-€        -€                  

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€      92.709-€          1.007.291-€      -€                  

Polder Achthoven 2.150.000-€      757.123-€        1.392.877-€      -€                  

Totaal 20.118.704-€    13.522.753-€    4.386.958-€      2.208.993€        

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 maart 2016  

Onderwerp:  Financiële verordening 2016 

 

   

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 26 maart 2016, nr. Z/16/028241/54045; 
 
gezien het advies van het Politiek Forum van 25 april 2016; 

 
gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet: 

b e s l u i t: 

 

Vast te stellen de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de 

regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de 

gemeente Leiderdorp”. 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. administratie: 

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten  
behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie 
van de gemeente Leiderdorp en ten behoeve van de verantwoording die daarvoor moet worden 
afgelegd. 

b. financiële administratie: 
Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en samenvoegen van 
(financiële) gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leiderdorp, teneinde te 
komen tot een goed inzicht in: 

 de financieel-economische positie; 

 het financiële beheer; 

 de onderverdeling van de budgetten in de begroting; 

 de herzieningen van de begroting d.m.v. begrotingswijzigingen; 

 het afwikkelen van vorderingen en schulden, alsmede 

 tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover in tussentijdse rapportages, 
jaarrekening of anderszins. 

c. financieel beleid: 
De wijze waarop middelen ter beschikking komen en ter beschikking gekomen middelen worden 
gebruikt om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken. 

d. financieel beheer: 
Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van 
rechten van de gemeente Leiderdorp. 

e. rechtmatigheid: 
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Het in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en raads- en 
collegebesluiten. 

f. doelmatigheid: 
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

g. doeltreffendheid: 
De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de 
beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. 
 
 

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording 
 
Artikel 2 Planning en Controlcyclus 
De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter besluitvorming, 
danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met meerjarenraming.  

 
Artikel 3 Programma-indeling 
a. De raad stelt de programma-indeling vast. 
b. 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.  

 
Artikel 4 Inrichting begroting en jaarstukken 
a. Bij de begroting en het jaarverslag wordt een financieel overzicht gegeven van de producten 

ingedeeld naar programma’s; 
b. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van elke nieuwe investering het 

benodigde investeringskrediet weergegeven en van elke al bestaande investering het 
geautoriseerde investeringskrediet; 

c. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten weergegeven. 

 
Artikel 5 Financiële kadernota 
Het college biedt de raad een nota aan met een voorstel over de kaders voor het volgende 
begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad geeft aan de hand van dit voorstel vóór het zomerreces 
de kaders aan voor het college voor het opstellen van de begroting van het komende jaar en de 
bijbehorende meerjarenraming. 
 
Artikel 6 Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen 
a. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting het totaal van baten en lasten per 

programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 
b. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later 

tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige 
nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 
positie geautoriseerd.  

c. Bij de behandeling in de raad van de hierna in artikel 7 beschreven bestuursrapportage kan het 
college voorstellen doen voor wijziging van de door de raad geautoriseerde budgetten en 
investeringskredieten en bijstelling van het beleid.  

d. Begrotingswijzigingen van reserves of tussen Programmabudgetten vanaf € 15.000 worden vooraf en 
met een toelichting aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

 Wijzigingen tot € 15.000 worden achteraf door middel van een begrotingswijziging aan de raad ter 
vaststelling voorgelegd. 



Pagina 3 van 8 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/028241/54044    Agendapunt  6 

 2016  Raadsbesluit   

e. Investeringen waarvoor geen dekking in de Programmabudgetten is opgenomen en waarvan de 
jaarlijkse kapitaallasten (rente + afschrijving) niet meer bedragen dan € 15.000 worden achteraf door 
middel van een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

  
Artikel 7 Bestuursrapportage en GIG  

a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de 
begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

 Doelen 

 Activiteiten 

 Budget 
c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen op relevante 

afwijkingen gerapporteerd met als aanvulling ook de overschrijdingen (afwijkingen) op de 
kredieten. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van: 

 Voortgang aangenomen moties 
e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en voortgang 

van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 

 De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met peildatum 1 
januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt in het voorjaar door het 
college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

 De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt gerapporteerd over 
de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De belangrijkste financiële mutaties 
worden inzichtelijk gemaakt. De voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college 
ter kennisname aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 8 Informatieplicht leningen, waarborgen en garanties 
Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld binnen 4 weken zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen van het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000. 

 
 

Hoofdstuk 3. Financieel beleid 
 
Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa 
a. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio 

en disagio worden, indien geactiveerd, lineair in 5 jaar afgeschreven. 
b. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
c. Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, 

uitgezonderd gronden en terreinen. 
d. Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar er wordt niet op afgeschreven. 
e. Voor het afschrijven van de materiële vaste activa met economisch nut worden de termijnen 

gehanteerd zoals vermeld in het overzicht “Afschrijvingstermijnen vaste activa”, dat als bijlage 1 
onderdeel uitmaakt van deze verordening. 

f. Onder activa met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en 
verantwoording worden verstaan investeringen in aanleg en vervanging van:  

 (de inrichting van) wegen; 

 waterwegen;  

 civiele kunstwerken; 

 groen;  

 kunstwerken.  
g. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen 

van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, 
wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door 
de raad aan te geven tijdsduur. 
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h. Met het afschrijven van activa wordt gestart in januari volgend op het jaar waarin het actief is 
opgeleverd. 

i. Aan openstaande investeringen en grondexploitaties wordt aan het begin van ieder boekjaar rente 
over de boekwaarde per 1 januari toegerekend. 

j. In aanvulling op het gestelde in lid i wordt aan grondexploitaties en bijbehorende investeringen ten 
behoeve van: 

 Vierzicht 

 Mauritskwartier 

 Plantage 

 Bospoort 

 Uren W4 algemeen (projectbureau W4-algemeen) 

 Oude plankosten OWB A4 

 Oude plankosten OWB W4 

 Investeringsprojecten W4 

 Centrumplein 

 Gebied Willem-Alexanderlaan 
ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

 
Artikel 10 Voorziening voor oninbare vorderingen 
Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd. De omvang van 
deze voorziening wordt berekend op basis van een percentage over de openstaande vorderingen voor 
deze heffingen.  

 
Artikel 11 Reserves en voorzieningen 
a. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan. 

De raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 

 de vorming en bestemming van reserves; 

 de vorming en bestemming voor voorzieningen en 

 de toerekening en verwerking van rente over de reserves. 
b. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 

 het specifieke doel van de reserve; 

 de voeding van de reserve; 

 de maximale hoogte van de reserve en 

 de maximale looptijd. 
 
 
Artikel 12 Kostprijsberekening 
a. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem 

van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen 
die indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.  

b. Bij de indirecte kosten worden de dotaties aan en onttrekkingen van voorzieningen van de 
betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en de Compensabele Btw (BCF) 
(voor zover van toepassing) bij de berekening betrokken. 

 
Artikel 13 Rentetoerekening 
a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is marktconform. Deze 

wordt afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor 
lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. 

b. In uitzondering op het gestelde in lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een 
negatieve boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente  gebaseerd op het 
rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito. 

c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid j genoemde grondexploitaties en bijbehorende 
investeringen ook bij een negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a genoemde rekenrente. 

 
Artikel 14 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 
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Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor 
belastingen, leges, rioolheffingen en afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. 

 
 

Artikel 15 Financieringsruimte 
a. Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor het bereiken van de 

volgende doelstellingen:  

 het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om 
de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren; 

 het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, 
koersrisico’s en kredietrisico’s; 

 het beperken van de kosten van leningen; 

 het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities.  

b. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht: 

 het uitzetten van overtollige geldmiddelen vindt plaats door in storting in ’s Rijks schatkist of 
middels uitzetting bij decentrale overheden, waarbij er geen sprake is van een 
toezichthouder relatie tussen geldnemer en geldgever 

 overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in 
producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is; 

 derivaten zijn niet toegestaan; 

 voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden 
tenminste drie prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; 

 overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen 
van garanties luiden in euro. 

c. Bij het uitzetten van middelen en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de 
publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het 
publiek belang van dergelijke uitzettingen van middelen en financiële participaties. 

 
 
Hoofdstuk 4. Paragrafen 
 
Artikel 16 Lokale heffingen 
In de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

 de geraamde respectievelijk gerealiseerde opbrengsten per lokale heffing en 

 het kwijtscheldingsbeleid. 
 

 
Artikel 17 Weerstandsvermogen 
a. Het beleid wordt in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement weergegeven. Deze 

nota wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd en aan de raad aangeboden. 
b. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het besluit Begroting en Verantwoording in ieder geval op: 

 de omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat daarbij uit de 
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken; 

 een opsomming van de 10 risico’s met de grootste invloed op de exploitatie, inclusief een 
inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

 de relatie tussen de geraamde respectievelijk aanwezige weerstandscapaciteit en in 
hoeverre schade en verliezen als gevolg van de geïnventariseerde risico’s met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 
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Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen 
a. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval 
op: 

 de voortgang van het geplande onderhoud; 

 het gewenste kwaliteitsniveau. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar ter vaststelling aan een: 

 Rioleringsplan; het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de 
planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud 
en de eventuele uitbreidingen. 

 
Artikel 19 Financiering 
In de paragraaf Financiering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

 de kasgeldlimiet; 

 de renterisiconorm. 
 
Artikel 20 Bedrijfsvoering 
In de paragraaf Bedrijfsvoering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 
a. de ontwikkeling van de loonkosten; 
b. de ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, planning & control en communicatie; 
c. de kosten van inhuur derden. 

 
Artikel 21 Verbonden partijen 
In de paragraaf Verbonden partijen bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval van elke verbonden 
partij op: 
a. de naam en vestigingsplaats; 
b. het financieel belang van de gemeente; 
c. de zeggenschap van de gemeente. 
 
Artikel 22 Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

 de verwerving van gronden; 

 de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota Grondbeleid aan. 

De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

 de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

 de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, winstneming, 
resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
 

Hoofdstuk 5. Financieel beheer en interne controle 
 
Artikel 23 Administratie 
1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor: 
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, 

activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten; 
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten 

en voor het maken van kostencalculaties; 
d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van 

goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid; 
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e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, 
evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving. 

 
Artikel 24 Interne controle 
a. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van 

de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van 
de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt 
het college maatregelen tot herstel. 

b. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de 
bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de 
voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren)vorderingen, de opgenomen leningen en de 
(crediteuren)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen 
minimaal eenmaal in de vier jaar.  

 Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.  
 
Artikel 25 Misbruik en oneigenlijk gebruik 
Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
gemeentelijke regelingen en eigendommen.  
 
 
Hoofdstuk 6. Financiële organisatie 
 
Artikel 26 Financiële organisatie 
Het college zorgt voor en legt vast: 
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie; 
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de 

eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan 
beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de 
toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening van de financieringsfunctie en 

e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van 
de productraming en de productrealisatie, 

opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan. 
 
Artikel 27 Inkoop en aanbesteding. 
Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, 
werken en diensten. 
 
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 
 
Artikel 28 Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente Leiderdorp 2013” en 

het treasurystatuut 2013, beiden vastgesteld door de raad op 18 maart 2013.  
 
Artikel 29 Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
2016 gemeente Leiderdorp”. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 mei 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 maart 2016  

Onderwerp:  Financiële verordening 2016  Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. De financiële verordening 2016 vast te stellen 

2. De financiële verordening 2013 in te trekken 

3. Het treasurystatuut 2013 in te trekken 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform artikel 212 van de Gemeentewet dient de gemeente Leiderdorp te 

beschikken over een financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het 

financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 

financiële organisatie worden vastgelegd. 

Tot op heden was er naast de financiële verordening ook een treasurystatuut 

vastgesteld door de raad. Deze documenten zijn, voor zover het kaderstelling van 

de raad betreft, samengevoegd in de financiële verordening. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De financiële verordening 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 2013. 

 Het treasurystatuut 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 2013. 

 

2 Beoogd effect 

De financiële verordening actualiseren. 

 
3 Argumenten 

De financiële verordening dient te worden geactualiseerd; 

- genomen besluit bestuursrapportage; 

- actualisatie treasurystatuut 2016 
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De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de financiële verordening 2013 

    

Artikel Reden 

    

Artikel 7 Bestuursrapportage en GIG  Raadsbesluit; het college te verzoeken vanaf de 
eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 
afwijkingen en daarbij ook de vaste onderdelen te 
laten vervallen, met uitzondering van de voortgang 
van ingediende moties. 

    

Artikel 9 lid i Waardering en afschrijving vaste 
activa 

Dit lid is komen te vervallen, hier stond een 
uitzondering met betrekking tot het bouwkrediet van 
de Brede School West, met de oplevering van de 
Brede School is dit lid achterhaald. 

    

Artikel 15 Financieringsruimte Het treasurystatuut 2013 als zelfstandig document 
komt te vervallen, hiervoor in de plaats komt artikel 
15.  

    

Artikel 28 en 29 Inwerkingtreding en citeerartikel Actualisering van de financiële verordening 

    

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het Besluit Begroting en Verantwoording wordt per 1 januari a.s. aangepast voor wat 

betreft het gebruik van interne rente. Op dit moment is het nog niet mogelijk deze 

wijzigingen te verwerken in de financiële verordening. Eind 2016 zal de financiële 

verordening opnieuw aan de raad worden voorgelegd waarbij de effecten van deze 

wijziging zullen worden verwerkt en een begrotingswijziging zal worden aangeboden.  

Treasurystatuut, artikel 15 financieringsruimte  

In het kader van de harmonisatie wordt het advies om het beleidskader te splitsen in een 

Raads- en College bevoegdheid overgenomen. In tegenstelling tot wat gemeld is in de 

financiële werkgroep van de raad van 23 maart jl.  wordt door middel van een splitsing 

meer invulling gegeven aan de verschillende rollen van Raad en College. Het 

treasurystatuut 2016 is bijgevoegd als bijlage bij de financiële verordening. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De financiële verordening bevat uitgangspunten, kaders, regels, en afspraken ten aanzien 

van het financieel beleid, beheer en administratie van Leiderdorp. Deze dienen nader te 
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worden uitgewerkt in afzonderlijke rapportages, nota’s en verantwoordingen, afkomstig van 

de verschillende vakgebieden van de gemeente. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlage:   Z/16/028241/55784 Treasurystatuut 2016 
 
 



 

 

 

 

 

Treasurystatuut 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Leiderdorp 

25 maart 2016 

Z/16/026149/55296  

  



1. Treasury Kaders (Raadsbevoegdheid) 

Naast het uitgebreide, wettelijk kader (bijlage) zijn in de financiële verordening de volgende 
kaders opgenomen: 

Artikel 15 Financieringsruimte 

a. Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor het bereiken van de 
volgende doelstellingen:  

 het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige 
gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de 
begroting uit te voeren; 

 het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals 
renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; 

 het beperken van de kosten van leningen; 
 het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren 

van de geldstromen en financiële posities.  
b. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in 

acht: 
 het uitzetten van overtollige geldmiddelen vindt plaats door in storting in ’s Rijks 

schatkist of middels uitzetting bij decentrale overheden, waarbij er geen sprake is 
van een toezichthouder relatie tussen geldnemer en geldgever 

 overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, 
dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd 
in tact is; 

 derivaten zijn niet toegestaan; 
 voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar 

worden tenminste drie prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen 
gevraagd; 

 overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of 
het verlenen van garanties luiden in euro. 

c. Bij het uitzetten van middelen en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van 
de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in 
zijn besluit het publiek belang van dergelijke uitzettingen van middelen en financiële 
participaties. 

 

Artikel 19 Financiering 

In de paragraaf Financiering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval 
op: 

 de kasgeldlimiet; 
 de renterisiconorm. 

 

  



1. Aanscherping Treasurybeleid (Collegebevoegdheid) 

Om risico’s aangaande uitzettingen en leningen zoveel mogelijk te beperken, stelt het 
college de volgende aanvullende regels op:  

Artikel 1 Liquiditeitsplanning  

Het college beperkt de liquiditeitsrisico’s van de gemeente door zijn treasuryactiviteiten te 
baseren op een liquiditeitsplanning op een korte termijn voor de komende 12 maanden, 
welke in elk geval half jaarlijks wordt geactualiseerd en een liquiditeitsplanning op een lange 
termijn voor de komende 4 jaar, welke halfjaarlijks wordt geactualiseerd.  

Artikel 2 Beperking chartaal geld  

Het college streeft er naar om het gebruik van chartaal geld binnen de gemeentelijke 
organisatie te minimaliseren en bevordert het gebruik van pinbetalingen. Er wordt 
terughoudend omgegaan met het ter beschikking stellen van creditcards binnen de 
organisatie. 

2. Treasury Organisatie 

In deze paragraaf wordt de organisatie omtrent treasury, aansluitend en aanvullend op het 
organisatiebesluit en mandatenregister beschreven. 

Artikel 3 Delegatie / mandaat uitvoeren treasurybeleid 

Het college  is bevoegd tot de uitvoering van het treasurybeleid binnen de door de Raad 
gestelde kaders. De bevoegdheden worden door het college gemandateerd aan de 
gemeentesecretaris of een daartoe aangewezen vervanger met uitzondering van: 

a. de bevoegdheid tot het aangaan van rekening-courantovereenkomsten; 
b. de bevoegdheid tot aan het aangaan van een langlopende financiering boven de in 

de programmabegroting opgenomen financieringsbehoefte. 

Artikel 4 Bevoegdheid gemeentesecretaris 

De gemeentesecretaris is bevoegd om te besluiten tot het op een prudente wijze uitzetten 
c.q. aantrekken van de voor de publieke taak overtollige c.q. benodigde middelen en doet dit 
op basis van het advies van de treasurer.  

Artikel 5 Aanwijzing Treasurer 

De treasurer of een daartoe aangewezen vervanger adviseert de gemeentesecretaris op het 
gebied van de treasury en is belast met de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid in 
overeenstemming met de besluiten van de gemeentesecretaris. De, door de directeur van de 
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 aangewezen, treasurer van de 
gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 of de daartoe aangewezen vervanger, vervult 
de functie van treasurer. 

Artikel 6 Rechtmatigheidscontrole 



De, door de directeur van Servicepunt71 aangewezen, administrateur of een daartoe 
aangewezen vervanger van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt is als het hoofd 
van de back-office verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatigheid van de door de 
treasurer in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid overeengekomen - en door de 
gemeentesecretaris bevestigde – overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende transacties, 
voor de juiste verwerking van deze transacties in de financiële administratie en voor een 
juiste en tijdige betaling. 

Artikel 7 Rol budgethouders 

De gemeentelijke budgethouders zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering, via de 
financieel adviseurs van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, aan de treasurer 
van alle voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid benodigde relevante informatie. 

Artikel 8 Administratieve organisatie 

De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is verantwoordelijk voor het vastleggen van 
het geheel van organisatorische maatregelen, procesbeschrijvingen en formele procedures 
gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een administratie en 
informatievoorziening welke dienstbaar is aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van 
het gemeentelijke treasurybeleid. 

Artikel 9 Interne controle 

De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is verantwoordelijk voor het vastleggen van 
procedures tot zekerheid van tijdige en juiste betaling c.q. ontvangst, voor 
bevestigingsprocedures en voor het uitvoeren en naleven van een controleprotocol. 

Artikel 10 Betalingsverkeer 

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is belast met de uitvoering 
van het betalingsverkeer van de gemeente. De directeur is hiertoe door de gemeente 
gemachtigd om betalingsverkeer uit te oefenen op de gemeentelijke bankrekeningen. 

Artikel 11 Treasurycomité 

Om de uitvoering van het treasurybeleid te bevorderen en bestuurlijk te borgen is er een 
treasurycomité actief. Het treasurycomité heeft de volgende samenstelling:  

 de portefeuillehouder financiën 
 de gemeentesecretaris 
 de treasurer (SP71) 

 
Indien daar behoefte aan is kunnen er interne medewerkers of externe adviseurs bij het 
overleg betrokken worden.  

Het treasurycomité komt in beginsel twee keer per jaar bijeen op initiatief van de treasurer en 
in elk geval bij een dreigende overschrijding van de renterisiconorm, bij een overschrijding 
van de kasgeldlimiet voor het derde opeenvolgende kwartaal of andere risicovolle 
ontwikkelingen op het gebied van de treasury. Verslaglegging van de bijeenkomsten wordt 
ter kennisname aangeboden aan het college.   



Bijlage  

Wettelijk kader (rijk) 

Bij het opstellen van de Regeling Treasury is rekening gehouden met de wettelijke kaders van onder 
andere: 
1 de Gemeentewet; 
2 de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); 
3 de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo); 
4 de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo); 
5 het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden; 
6 de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof); 
7 de Wet (verplicht) Schatkistbankieren. 

Verder is aansluiting gezocht bij de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
opgestelde “Handreiking Treasury”. 
 
Gemeentewet 

Artikel 212 
1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt 
dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 
2. De verordening bevat in ieder geval: 

a) regels voor waardering en afschrijving van activa; 
b) grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen 

prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, voor zover deze 
wordt geheven, voor de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

c) regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 
financieringsfunctie. 

 
Artikel 213 
1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. 
2. De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij 
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
 
Artikel 160 
1. Het college is in ieder geval bevoegd: 
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; 
 
Indien nodig neemt het college geen besluit voordat de wensen- en bedenkingenprocedure is gevolgd: 

Artikel 169 
4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 
160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende 
gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan 
nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen.  
 

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) 
De Wet fido geeft de kaders voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering 
van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt hierbij gedefinieerd als: 
“het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s”. 



In artikel 2 van de wet wordt bepaald dat Openbare lichamen “uitsluitend ten behoeve van de 
uitoefening van de publieke taak” leningen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Het 
begrip “publieke taak” wordt niet gedefinieerd. Wel meldt de toelichting op de wet: “Het 
gemeentebestuur bepaalt de publieke taak. De begroting en de begrotingswijzigingen bepalen het 
budgettaire kader voor de uitoefening van de publieke taak”.  
 
Enkele belangrijke artikelen uit deze wet: 

Artikel 2 
1. Openbare lichamen kunnen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak 
leningen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Voor het overige houden zij hun liquide 
middelen in ’s Rijks schatkist aan. 
2. De middelen die een openbaar lichaam in ’s Rijks schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de 
uitoefening van zijn publieke taak. 
3. In afwijking van het eerste lid kunnen openbare lichamen hun liquide middelen in de vorm van 
leningen uitzetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen 
leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële 
toezicht zijn belast. Bij regeling van Onze Ministers worden met betrekking tot deze leningen nadere 
regels gesteld. 
4. Bij regeling van Onze Ministers kunnen bepaalde middelen uitgezonderd worden van de 
verplichting deze aan te houden in ’s Rijks schatkist 

Voor de uitzonderingsgrenzen voor het verplicht schatkistbankieren zie hierna onder Wet 
Schatkistbankieren. 

Artikel 2a 
1. Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de nakoming 
van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de betaling van rente en aflossing 
slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de daarvoor bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen regels. 
2. Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of de ingevolge artikel 2, vierde lid, uitgezonderde 
middelen uitzetten indien deze derivaten of uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn 
gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Bij regeling van Onze 
Ministers worden ter zake van de uitvoering van dit lid nadere regels gesteld. 

Artikel 3 
1.Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening van de 
kasgeldlimiet vast. (noot: zie onder Ufdo) Onze Ministers zenden eens per drie jaar aan de Staten-
Generaal een verslag houdende overwegingen met betrekking tot de hoogte van het percentage, 
bedoeld in de eerste volzin. 
2.Voor de kasgeldlimiet geldt een minimumbedrag van € 300 000. 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) 
Kernbepalingen in de (korte) ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
(Ruddo) zijn: 
Artikel 2a 
1.Openbare lichamen gaan geen leningen aan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een 
hoger rendement uit te zetten. 
(maw: geen bankje spelen). 
Artikel 3 
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet, zetten uitsluitend gelden uit in de 
vorm van: 

a) producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd intact is, uitgezet bij 
een instelling die voldoet aan artikel 2; 

b) vastrentende waarden, uitgegeven door een instelling die voldoet aan artikel 2. 
Artikel 4 
1.Derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico's. Dit houdt in dat geen 
open posities worden ingenomen. Derivaten worden afgesloten met een instelling die voldoet aan 
artikel 2. 
 



Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) 
In deze regeling worden de in artikel 3 Wet fido bedoelde percentages voor de kasgeldlimiet 
vastgesteld (8,5% voor gemeenten). Verder wordt bepaald welke gegevens aan de toezichthouder 
(provincie)  moeten worden gezonden plus een bepaling over de opgave van het EMU-saldo aan het 
CBS. 
 
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden 
Dit besluit geeft regels inzake het aangaan, verstrekken en garanderen van geldleningen door 
openbare lichamen. 
Artikel 1 van het besluit bepaalt dat dit slechts gebeurt in euro of in één van de nationale 
munteenheden van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Economische en 
Monetaire Unie. 
Artikel 2 bepaalt dat geldleningen slechts worden aangegaan of verstrekt of de nakoming van uit 
geldleningen voortvloeiende verplichtingen slechts wordt gegarandeerd, indien de hoofdsom niet 
onderhevig is aan enige vorm van indexatie 

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) 
Deze nieuwe wet is december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De Wet Hof vertaalt de 
scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die 
afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands 
product. De beperking geldt vanaf 2013.  

De Wet hof bepaalt dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning 
leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De beheersing van het EMU-saldo geldt 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Indien decentrale overheden de afgesproken norm 
structureel overschrijden en het niet mogelijk blijkt met elkaar passende maatregelen af te spreken om 
terug te keren naar het verbeterpad, kan het kabinet maatregelen nemen. 
Aldus heeft de wet verstrekkende gevolgen voor de medeoverheden, het betekent een beperking van 
de begrotingsvrijheid. De wet geeft regels voor het budgettair beleid in de collectieve sector, zoals in 
Art 3 lid1: De decentrale overheden (..) zijn gehouden een gelijkwaardige inspanning te leveren als 
voor de rijksdienst en de sociale fondsen ten aanzien van het respecteren van de normen, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, en treffen daartoe de nodige maatregelen. 

De Wet Hof geeft geen specifieke bepalingen inzake garanties of leningen, maar de verplichting tot 
beheersing van het EMU-saldo geldt ook hierbij. 

Belangrijke begrippen uit deze wet: 
EMU-saldo: het saldo van de ontvangsten en de uitgaven van de collectieve sector in een jaar, zijnde 
het nettofinancieringssaldo van de collectieve sector, berekend overeenkomstig de voorschriften van 
het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. 
Individuele referentiewaarde: de waarde van het voor een individuele gemeente, provincie en 
waterschap geldende aandeel in het EMU-saldo. 
 

Wet (verplicht) Schatkistbankieren 
Ook deze nieuwe wet is tegelijk met de Wet hof in december 2013 door de Eerste Kamer 
aangenomen. De wet behelst een wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). 

De wet (verplicht) Schatkistbankieren bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide 
middelen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën (dit vanaf uiterlijk 31 december 2013). 
Dat betekent dat alle bepalingen in de gemeentelijke treasurystatuten over het uitzetten van gelden bij 
banken met AAA- of AA-status komen te vervallen. Het maakt de bepalingen over “uitzetten” in deze 
nota erg kort.  

De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft 
bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een 
verlaging van de  staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro. 

Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk 
aanhouden. Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald: 



 voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het 
drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag 
minimaal € 250.000 bedraagt; 

 voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag 
gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x 500 miljoen) plus 0,2% van het deel van het 
begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt. 

 
De wet opent de mogelijkheid voor openbare lichamen om hun liquide middelen in de vorm van 
leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen. Zij mogen geen leningen verstrekken aan 
openbare lichamen waarover zij het financiële toezicht houden. 

Wet markt en overheid 
Overheden concurreren regelmatig met bedrijven. Denk aan stadswachten die bedrijventerreinen 
beveiligen. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels 
houden (gelijk speelveld). Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid, die is opgenomen in de 
Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze 
gedragsregels. In de wet is een uitzondering opgenomen: Als de regels voor staatssteun zijn gevolgd, 
is de wet markt en overheid niet meer van toepassing.  

Regelgeving Europese Unie 

Staatssteunregels 
Staatssteun 
Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. 
Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie (VWEU), omdat deze vaak de concurrentie vervalst.  

De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109  VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in 
acht genomen worden, ook in het geval een gemeente voornemens is een garantie af te geven of een 
lening te verstrekken. 

Van belang is : 
1) valt dit onder staatssteun? 
2) Zo ja, is het toegestane steun of niet? 
 
Op grond van de artikel 107 lid 1 VWEU is er sprake van staatssteun als aan onderstaande criteria 
wordt voldaan:  

 De steun wordt door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd;  
 De steun verschaft een economisch voordeel aan de onderneming, dat zij niet langs de 

normale commerciële weg zouden hebben verkregen;  
 Dit voordeel is selectief, wat inhoudt dat het ten goede komt aan bepaalde ondernemingen; 
 Het voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen; 
 Het voordeel moet een potentiële invloed op de tussen-staatse handel hebben. 

 
Mocht een gemeente toch steun willen verlenen die voldoet aan deze definitie, dan dient dit 
voornemen vooraf te worden gemeld bij de Europese Commissie met het verzoek hier goedkeuring 
aan te verlenen. 

Uitzonderingen 
Het staatssteunverbod kent vele uitzonderingen. Als een decentrale overheid bepaalde 
beleidsprioriteiten wil steunen, is het vaak mogelijk zonder voorafgaande melding bij de Europese 
Commissie, deze steun te verlenen, mits gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheden. 
Deze zijn uitgewerkt in het VWEU, in vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren en 
mededelingen.  
De belangrijksten zijn de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de de-minimisvrijstelling, 
de Mededeling voor toepassing van het referentiepercentage. 

De AGVV 
Per 1 juli 2014 geldt de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening 651/2014 (Hierna: AGV) . 
Deze AGV biedt veel mogelijkheden om aanmelden van staatssteun te voorkomen. Er zijn specifieke 



categorieën staatssteun opgenomen in de regeling, de mogelijkheden voor reeds bestaande 
categorieën zijn verruimd en aanmeldingsdrempels voor specifieke steun zijn aanmerkelijk verhoogd. 
Mits de gemeente zich houdt aan enkele procedurele vereisten wordt staatssteun geacht toegestaan 
te zijn.  
Gedacht kan worden aan steun op het gebied van milieu, steun voor cultuur en instandhouding van 
het erfgoed, sportinfrastructuur, multifunctionele centra en sociale vervoerssteun ten behoeve van 
bewoners van afgelegen gebieden. 
 
De-minimisvrijstellingsverordening 
Op grond van de de-minimisverordening (Nr. 1407/2013) kunnen decentrale overheden 
ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot 200.000 euro steunen zonder dat dit 
staatssteun oplevert. De de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan 
ondernemingen in alle sectoren.  
Teneinde te voorkomen dat er sprake is van cumulatie van verschillende vormen van staatssteun 
dient een aanvrager altijd de de-minimusverklaring in te vullen en te ondertekenen. 

Voor wat betreft garanties geldt het volgende : 
Wanneer een garantie wordt afgegeven voor: 
- maximaal 80% van de lening voor maximaal vijf jaar bij een bedrag tot € 1,5 miljoen; of: 
- maximaal 80% van de lening voor maximaal tien jaar bij een bedrag tot € 750.000; 
dan kan de garantie worden beschouwd als een garantie met een bruto- subsidie-equivalent die het 
de-minimisplafond niet overschrijdt.  
Met “bruto- subsidie-equivalent” wordt gedoeld op het berekenen van de “subsidie” die wordt gegeven 
via de garantie. Immers, garantie leidt tot een lagere rente op de lening. Dit renteverschil (verschil 
marktrente- rente met garantie) berekenen over het bedrag van de lening geeft het bruto- subsidie-
equivalent. 
 

Voor wat betreft leningen geldt het volgende : 
Om steun vervat in leningen op basis van artikel 4, lid 3, sub (a) en (b) als transparante de-
minimissteun aan te kunnen merken, moet aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. 
Ten eerste mag er tegen de begunstigde geen insolventieprocedure lopen. Ten tweede moeten voor 
de lening zekerheden worden gesteld die ten minste 50 % van de lening bedragen en mag de lening 
niet meer bedragen dan € 1.000.000,= met een looptijd van vijf jaar of € 500.000,= met een looptijd 
van tien jaar.  
De tweede mogelijkheid om transparante de-minimissteun, die in een lening is vervat, te verlenen, is 
neergelegd in artikel 4, lid 3, sub (c) van de de-minimisverordening. Dit artikel bepaalt steun vervat in 
leningen als transparante de-minimissteun wordt beschouwd als het bruto-subsidie-equivalent 
berekend is op basis van het referentiepercentage dat van toepassing is op het tijdstip van verlening. 

Mededeling herziening methode referentie- en disconteringspercentages 
Volgens de Mededeling herziening methode is steun in de vorm van een lening doorzichtig wanneer 
voor het berekenen van het bruto subsidie-equivalent (BSE) het referentiepercentage is gebruikt. 
Afhankelijk van de toepassing van het referentiepercentage, moet dit basispercentage met passende 
opslagen worden verhoogd . 
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 2016  Raadsbesluit 

 

Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp:  Nota weerstandsvermogen en 

risicomanagement 2016 

   

 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van 5 april 2016, nr. Z/16/028242/54924; 

gelet op artikel 17 van de financiële verordening waarin wordt aangegeven dat één maal in de 

vier jaar de nota weerstandsvermogen en risicomanagement moet worden geactualiseerd en 

het advies van het Politiek Forum van 25 april 2016; 

b e s l u i t: 

 

1. de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast te stellen 

2. de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 in te trekken 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 mei 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 1 van 2 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/028242/54924    Agendapunt  7 

 2016  raadsvoorstel     

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 5 april 2016  

Onderwerp:  Nota weerstandsvermogen en 

risicomanagement 2016 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 vast te stellen 

2. de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 in te trekken 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het is de doelstelling van de gemeente Leiderdorp om eens in de vier jaar de nota 

weerstandsvermogen en risicomanagement kritisch te bekijken. Voor het opstellen van 

deze nota is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2009 als basis gebruikt.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement is voor het laatst vastgesteld op 20 

april 2009. In de financiële verordening wordt in artikel 17 Weerstandsvermogen 

aangegeven dat de nota weerstandsvermogen en risicomanagement één maal in de vier 

jaar geactualiseerd dient te worden. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Tegelijk met de nota weerstandsvermogen en risicomanagement worden ook de nota 

reserves en voorzieningen en de financiële verordening geactualiseerd en vastgesteld. 

 

2 Beoogd effect 

Deze nota heeft als doel om inzicht te geven in de berekening van het 

weerstandsvermogen van de gemeente Leiderdorp. 

 
3 Argumenten 

1.1 De paragraaf weerstandsvermogen is een wettelijk verplicht onderdeel van de 

begroting en jaarrekening 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement zal na vaststelling dienen als 

uitgangspunt bij het opstellen van de weerstandsparagraaf. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement dient als uitgangspunt voor de 
paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en het programmaverslag. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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1. Inleiding 

Het is de doelstelling van de gemeente Leiderdorp om eens in de vier jaar de nota 
weerstandsvermogen en risicomanagement kritisch te bekijken. Voor het opstellen van deze 
nota is de vorige nota als basis gebruikt. De belangrijkste wijziging betreft het opnemen van 
een jaarlijks vast te stellen bodembedrag van de algemene reserves. 
 
Deze nota heeft als doel om inzicht te geven in de berekening van het weerstandsvermogen 
van de gemeente Leiderdorp. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan 
bod: 

 het wettelijke kader waarin het weerstandsvermogen zich bevindt 

 de componenten waaruit het weerstandsvermogen is opgebouwd 

 de wijze waarop de verschillende componenten worden vastgesteld 

 de maatstaven aan de hand waarvan het weerstandsvermogen wordt beoordeeld. 

 Meerjarenplanning van het weerstandsvermogen 
 
In hoofdstuk 2 worden de wetsartikelen gememoreerd waaruit de opdracht tot het vaststellen 
van een nota weerstandsvermogen voortvloeit. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 en 4 de 
begrippen toegelicht die nodig zijn om het weerstandsvermogen vast te stellen. Daarbij 
inbegrepen is de wijze waarop de begrippen in Leiderdorp gekwantificeerd worden. 
Hoofdstuk 5 behandelt de wijze waarop het weerstandsvermogen uiteindelijk vastgesteld 
wordt en hoe dit op waarde geschat moet worden. Tenslotte gaat hoofdstuk 6 dieper in op de 
vraag hoe de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over meerdere jaren zal verlopen. 
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2. Wettelijk kader 

a) BBV 

In artikel 11 van het BBV is opgenomen dat er in de begroting en jaarrekening een paragraaf 
weerstandsvermogen wordt opgenomen. Het betreffende artikel bevat definities en de 
minimale onderdelen die in de betreffende paragraaf aan de orde dienen te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp 

De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp’ vast. 
Deze verordening bespreekt de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels 
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeente Leiderdorp. Voor deze nota is vooral artikel 17 van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 11, BBV 

1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie 

onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico's; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; 

d. een kengetal voor de: 

 1a°. netto schuldquote; 

 1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 2°. solvabiliteitsratio; 

 3°. grondexploitatie; 

 4°. structurele exploitatieruimte; en 

 5°. belastingcapaciteit. 

e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 

financiële positie. 

3 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen, 

genoemd in het tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in 

de begroting en het jaarverslag worden opgenomen. 
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Bovenstaand artikel geeft meteen een duidelijk overzicht welke gegevens in een paragraaf 
weerstandvermogen meegenomen moeten worden. 

c) Nota Reserves en Voorzieningen 2016 

 
De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Nota Reserves en Voorzieningen’ vast. Deze nota behandelt 
de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. Voor deze nota zijn vooral de 
uitgangspunten 4 en 5 van toepassing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Risico’s 

a) Definitie 

Een risico is de kans op een gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering 
en/of de financiële positie, vermenigvuldigd met de impact (omvang) van de gebeurtenis.  
Voor een gemeente omvat dit meer dan voor bedrijven, die de risico’s tot de zakelijke 
waarden beperken die bijdragen tot het bereiken van de doelstelling van de organisatie. Een 
gemeente zal onder alle omstandigheden een basisstructuur van voorzieningen voor de 
lokale samenleving in stand moeten houden. Om tot een goed onderbouwde bepaling van 
het weerstandsvermogen te komen is het noodzakelijk dat eerst alle risico’s in de organisatie 
geïdentificeerd worden. Als alle risico’s in kaart zijn gebracht kan er een uitspraak worden 
gedaan over de benodigde weerstandscapaciteit.  

b) Identificatie risico’s 

Per definitie zijn de risico’s waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet 
goed meetbaar, omdat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico’s een budget in 

Artikel 17, Financiële verordening 2016 
a. Het beleid wordt in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

weergegeven. Deze nota wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd en aan de 
raad aangeboden. 

b. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college 
naast de verplichte onderdelen op grond van het besluit Begroting en Verantwoording in 
ieder geval op: 

 de omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat daarbij uit de 
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken; 

 een opsomming van de 10 risico’s met de grootste invloed op de exploitatie, inclusief een 
inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

 de relatie tussen de geraamde respectievelijk aanwezige weerstandscapaciteit en in 
hoeverre schade en verliezen als gevolg van de geïnventariseerde risico’s met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 

 

Uitgangspunt 4, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
In de nota weerstandsvermogen staat opgenomen dat de gemeente streeft naar een minimaal 
gekwalificeerd weerstandsvermogen van een voldoende. Door een uitgave te doen uit de algemene 
reserve mag het weerstandsvermogen hier niet onder dalen. Uiteraard met uitzondering van niet te 
vermijden onverwachte uitnamen. 
 
Uitgangspunt 5, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
Indien een eenmalige onttrekking het risico voor de gemeente in de toekomst verlaagt en daarmee 
dus direct het weerstandsvermogen verhoogt kan dit een goede reden zijn om een onttrekking uit 
de algemene reserve te doen. Uiteraard met inachtneming van de overige uitgangspunten. 
 
Uitgangspunt 8, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves vastgesteld. Bij 
voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem. Indien door 
onverwachte omstandigheden de algemene reserves onverhoopt toch onder deze bodem daalt 
wordt door het college een plan aangedragen tot het aanzuiveren van de reserves. 
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de begroting is opgenomen dan wel een voorziening is gevormd. Om toch tot een 
kwantificering te kunnen komen, wordt waar mogelijk de bepalende factoren voor een 
schatting van de kans van optreden en de impact van het risico geïdentificeerd. Zoveel 
mogelijk wordt de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of 
investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. 
Alle geïnventariseerde risico’s worden per organisatieonderdeel en naar risicothema’s 
gesorteerd. Vervolgens zijn ook de mogelijke gevolgen in termen van tijd en geld nagegaan. 
Deze gegevens worden bijgehouden in een risicomanagement systeem (RMS) waarin 
risico’s per afdeling gesorteerd worden en gekwantificeerd in termen van kans en gevolgen. 
Het RMS is de bron voor het overzicht van de top 10 risico’s, welke in de begroting en 
jaarstukken wordt opgenomen. 

c) Voortgangsbewaking 

Om zeker te zijn dat het risico overzicht actueel blijft worden de gegevens in het RMS 
minimaal twee keer per jaar ververst en herijkt. In de planning & control cyclus wordt dit 
meegenomen in de financiële producten. Er wordt dan gecontroleerd of er nieuwe risico’s 
zijn ontstaan, of er risico’s zijn vervallen, of dat er risico’s zijn gewijzigd en of de 
beheersmaatregelen nog afdoende zijn. Alle wijzigingen worden dan doorgevoerd in het 
RMS.  

d) Simulatie 

Op basis van de gegevens in het RMS wordt vervolgens een risicosimulatie uitgevoerd. De 
simulatie houdt rekening met de kans dat een risico optreedt en de mate waarin risico’s 
gelijktijdig plaats zouden kunnen vinden. 
De uitkomst van deze simulatie geeft aan hoeveel weerstandscapaciteit nodig is om de 
risico’s het hoofd te bieden. Omdat het voor de meeste organisaties ondoenlijk is om de 
risico’s voor 100% af te dekken geeft de simulatie ook een overzicht van verschillende 
zekerheidspercentages. Hierin staat de kans vermeld dat een bepaald bedrag voldoende 
weerstandscapaciteit is om de risico’s af te dekken. De gemeente Leiderdorp stelt zich ten 
doel om de risico’s met 90% zekerheid af te dekken. 

e) Risicobeheersing 

Wanneer de risico’s bekend zijn en zijn gekwantificeerd, is het van belang te bepalen op 
welke wijze de risico’s het best beheerst kunnen worden. Dit kan aan de hand van 
verschillende technieken die grofweg in twee categorieën kunnen worden ingedeeld; Risico 
control en risicofinanciering. Risico control is er vooral op gericht om risico’s te vermijden, 
voorkomen of verkleinen; in deze categorie ligt de nadruk dus op de risico’s zelf. 
Risicofinanciering richt zich vooral op de wijze waarop risico’s financieel opgevangen kunnen 
worden. Deze categorie heeft vooral betrekking op de gevolgen van de risico’s. Hieronder 
volgt een beknopte beschrijving van de verschillende mogelijkheden om risico’s het hoofd te 
bieden. 

Risicofinanciering 

De risicofinancieringstechnieken hebben voornamelijk betrekking op de plaatsen 
waarvandaan extra financiering gehaald kan worden. In hoofdstuk 4E “Berekening van de 
componenten” en de bijlage van deze nota worden deze technieken behandeld. Maar 
daarnaast is er ook de mogelijkheid om bepaalde risico’s te verzekeren. Niet alle risico’s zijn 
geschikt om met een verzekering af te dekken maar bijvoorbeeld risico’s met een kleine kans 
en een groot gevolg kunnen zich hiervoor goed lenen. 

Risicocontrol 

Het is belangrijk om de gevolgen van risico’s goed in beeld te hebben maar het is essentieel 
voor de beheersing van risico’s om ook kritisch te kijken naar mogelijke maatregelen die de 
risico’s zelf beïnvloeden.  
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Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar: 

 Risicovermijding, hierbij wordt getracht om risico’s in zijn geheel te vermijden; 

 Risicopreventie, is erop gericht om de waarschijnlijkheid van het optreden van een 
risico, en daarmee ook de frequentie, te beperken; 

 Risicoreductie, heeft als doel om het (negatieve) gevolg na optreden van het risico te 
beperken; 

 Segregatie van risico’s, heeft betrekking op het splitsen van risico’s; 

 Contractuele overdracht, hierbij wordt ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid 
voor de risico’s en de gevolgen over te dragen aan een externe partij. 

Voor een adequate en effectieve aanpak van de risico’s wordt meestal gekozen voor een 
combinatie van maatregelen uit beide categorieën. 

4. Weerstandscapaciteit 

a) Definitie 

Het tweede aspect van het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit. De 
weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente heeft om negatieve gevolgen 
van optredende risico’s te kunnen dekken, zoals reserves, bezuinigingsmogelijkheden en 
onbenutte belastingcapaciteit. 

b) Direct/ niet direct beschikbaar 

De verschillende componenten die samen de weerstandscapaciteit uitmaken kunnen ook 
worden onderverdeeld in direct en niet direct beschikbaar kapitaal. Sommige reserves 
hebben geen specifieke bestemming en kunnen direct worden aangewend. Voor andere 
middelen is oorspronkelijk een andere bestemming bedacht en kunnen pas na 
bestemmingswijziging voor een ander doel worden aangewend. Bij het opstellen van de 
weerstandsparagraaf wordt aangegeven of het bedrag direct beschikbaar is of niet. 
Daarnaast zijn er ook middelen die pas beschikbaar zijn nadat een heel traject aan 
handelingen is doorlopen. De stille reserves zijn hier een goed voorbeeld van. 

c) Stille reserves 

Indien de werkelijke waarde van de bezittingen (onroerend goed en aandelen) van de 
gemeente hoger ligt dan de boekwaarde, is er sprake van een stille reserve. Deze stille 
reserve kan worden aangewend als weerstandscapaciteit. De gemeente Leiderdorp kiest er 
voor haar stille reserves niet mee te nemen in de weerstandscapaciteit. Reden hiervoor is 
dat deze zaken zeer moeilijk verhandelbaar zijn en de waarde daardoor moeilijk in te 
schatten is. Omdat het echter in principe wel mogelijk is om deze reserves aan te wenden 
voor risicofinanciering worden ze in de bijlage aangemerkt als ‘niet direct beschikbaar’. 

d) Berekening van de componenten 

Zoals eerder vermeld staat kan er onderscheid gemaakt worden in drie categorieën. In elke 
categorie noemen wij de belangrijkste keuzes die Leiderdorp gemaakt heeft om de 
weerstandscapaciteit te bepalen. 

Algemene reserves 

De algemene reserves vormen het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente en 
kunnen volledig worden meegerekend in de weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves en 
egalisatiereserves kunnen niet of niet volledig worden meegerekend in de 
weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves zijn gevormd met een specifiek doel, bij het 
inzetten van deze reserves leidt dit tot een bijstelling van dit doel. Egalisatiereserves zijn 
gevormd om tariefstijgingen op te vangen. Voor een aantal van deze reserves geldt dat het 
geld niet anders mag worden besteed dan wel dat dit direct invloed heeft op de tarieven. In 
de nota reserves en voorzieningen is per reserve weergegeven in hoeverre het saldo meetelt 
in de berekening van de weerstandscapaciteit.   



Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 8 

Bezuinigingsmogelijkheden en voorzieningen 

De bezuinigingsmogelijkheden liggen binnen de gemeente Leiderdorp niet voor het oprapen. 
Er zijn momenteel dan ook geen concrete maatregelen die tot een hogere 
weerstandscapaciteit leiden opgenomen in de weerstandscapaciteit. Er zijn echter wel een 
aantal voorzieningen voor onderhoud waar een beheersplan achter ligt. Als risico’s zich 
daadwerkelijk in extreme mate manifesteren is er de mogelijkheid om deze beheersplannen 
naar beneden bij te stellen. Daarom is er voor gekozen een aantal van deze voorzieningen 
voor 20% mee te nemen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Dit kan 
geïnterpreteerd worden als een bezuinigingsmogelijkheid. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld 
worden dat het gaat om bezuinigingen die enkel in het uiterste geval doorgevoerd mogen 
worden. De keuze om deze voorzieningen voor andere doelen aan te wenden heeft direct 
gevolgen voor de oorspronkelijke bestemmingen en werkt ook door in volgende jaren. In de 
nota reserves en voorzieningen is per voorziening weergegeven in hoeverre het saldo 
meetelt in de berekening van de weerstandscapaciteit.   

Onbenutte belastingcapaciteit 

De derde manier om financiële tegenvallers op te vangen is het verhogen van heffingen en 
belastingen. Het verschil tussen de fictieve (toegestane) opbrengsten bij maximale heffings- 
en belastingtarieven en de begrote opbrengsten (op basis van feitelijke belastingdruk) vormt  
de onbenutte belastingcapaciteit. De ruimte om heffingen en belastingen te verhogen is zeer 
klein en zal dan ook geen substantiële bijdrage leveren aan de weerstandscapaciteit. 

5. Weerstandsvermogen 

a) Weerstandvermogen  

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onverwachte financiële tegenvallers kunnen 
worden opgevangen. Hierbij wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico’s die de 
gemeente Leiderdorp loopt. 

b) Ratio 

Uit de risicosimulatie blijkt wat de benodigde weerstandscapaciteit is om de risico’s te 
dekken. Vervolgens wordt de werkelijke weerstandscapaciteit berekend op basis van de 
hiervoor beschreven uitgangspunten. 
De relatie tussen deze twee variabelen wordt het weerstandsvermogen genoemd. De ratio 
van het weerstandvermogen kan dus als volgt weergegeven worden. 

 

 
 

Deze ratio vormt voor de gemeente de graadmeter waaraan valt af te lezen hoe het met het 
weerstandsvermogen van de organisatie is gesteld. Om de ratio voor het 
weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande 
waarderingstabel. 
 

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscpaciteit

Ratio weerstandsvermogen = 
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. Het biedt een 
waardering van het berekende ratio. 
 
De gemeente streeft na om risico’s af te dekken en waar mogelijk in het geheel te 
voorkomen. Om voldoende zekerheid te hebben dat de gemeente hiertoe ook in staat is 
wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen dat tenminste een voldoende scoort. Dat 
betekent dat de ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. 

c) Bodem algemene reserves 

Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves 
vastgesteld zoals opgenomen in de nota reserves en voorzieningen. Een vaste bodem in de 
algemene reserves is niet wenselijk omdat het hierdoor onmogelijk wordt om een 
onverwachte tegenvaller te dekken indien de bodem van de algemene reserves is bereikt. Bij 
voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem. Indien het 
saldo van de algemene reserves toch onder deze bodem daalt wordt door het college een 
plan aangedragen tot het aanzuiveren van de algemene reserves. 
 
De bodem van de algemene reserves is afhankelijk van de ratio van het 
weerstandsvermogen, hoe lager de ratio hoe hoger de bodem wordt vastgesteld. De bodem 
wordt berekend door onderstaande percentages te vermenigvuldigen met de benodigde 
weerstandcapaciteit. 
 

 

6. Prognose 

a) Kritiek 

Bij de berekening van het weerstandsvermogen moet de kritische noot worden geplaatst dat 
het een momentopname betreft. Risico’s kunnen zich gedurende het hele jaar voordoen, 
terwijl het weerstandsvermogen wordt vastgesteld aan de hand van de meest recente 
jaarrekening. Als zich gedurende een jaar ontwikkelingen voordoen met ingrijpende gevolgen 
kan dat meteen doorwerken in de status van het weerstandsvermogen. 
  

Ratio weerstandsvermogen Betekenis

> 2,0 Uitstekend

1,4 - 2,0 Ruim voldoende

1,0 - 1,4 Voldoende

0,8 - 1,0 Matig

0,6 - 0,8 Onvoldoende

< 0,6 Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen Betekenis % benodigde weerstandscapaciteit

> 2,0 Uitstekend 10%

1,4 - 2,0 Ruim voldoende 15%

1,0 - 1,4 Voldoende 25%

0,8 - 1,0 Matig 50%

0,6 - 0,8 Onvoldoende 75%

< 0,6 Ruim onvoldoende 90%
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b) Vooruitblik 

Daarom is het niet genoeg als alleen de huidige status van het weerstandsvermogen wordt 
berekend. Om beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen wordt 
in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een vooruitblik opgenomen 
waarin een prognose van het weerstandsvermogen tot aan het eind van de 
begrotingsperiode wordt gegeven. 

c) Berekening prognose 

Bij de berekening van deze prognose moet wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd 
worden om tot een realistisch beeld te komen. Voor zowel de risico’s als voor de 
weerstandcapaciteit moet bedacht worden hoe zij zich zullen ontwikkelen. 

Randvoorwaarde risico´s 

Wat betreft de risico’s is het uitgangspunt dat het niveau ongeveer gelijk blijft. Gedurende de 
jaren zullen er altijd risico’s verdwijnen, bijvoorbeeld omdat het project waaraan het risico’s is 
gekoppeld beëindigd is of omdat er beheersmaatregelen zijn doorgevoerd. Maar gedurende 
die periode kunnen er ook nieuwe risico´s geïdentificeerd worden. Er worden immers ook 
nieuwe projecten opgestart en daarbij horen ook nieuwe risico´s. Omdat onzekerheid een 
van de eigenschappen van risico´s is, zijn ze moeilijk nauwkeuriger in te schatten. We gaan 
er daarom van uit dat de instroom en uitstroom van risico´s over de jaren ongeveer gelijk 
blijft. 

Randvoorwaarde weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit is grotendeels opgebouwd uit reserves en voorzieningen. Door de 
meerjarenbegroting te volgen ontstaat automatisch een beeld van de saldi van de reserves 
en voorzieningen over de komende jaren.
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Bijlage 1: Componenten weerstandscapaciteit 
 Toelichting Opmerking Opnemen in 

berekening 
weerstands-
capaciteit 

Direct of 
niet direct 
beschikbaar 

     

Balans Activa 

 

Materiële vaste activa / Gebouwen 

Gebouwen Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 50%. 

nee niet direct 

 

Financiële vaste activa / Aandelen in gemeentelijke regelingen en deelnemingen 

Aandelen NV Bank 
Ned. Gemeenten 

Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 50%. 

nee niet direct 

Aandelen Alliander Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 75%. 

nee niet direct 

 

Balans Passiva 

 

Eigen vermogen / Algemene reserves 

Algemene reserves Zie nota reserves en voorzieningen ja  direct 

 

Eigen vermogen / Bestemmingsreserves 

Egalisatiereserves Zie nota reserves en voorzieningen nee n.v.t. 

Bestemmingsreserves Zie nota reserves en voorzieningen wisselend n.v.t. 
niet direct 

 Toelichting Opmerking Opnemen in 
berekening 
weerstands-
capaciteit 

Direct of 
niet direct 
beschikbaar 

 

Eigen vermogen / Voorzieningen 

Voorzieningen Zie nota reserves en voorzieningen wisselend n.v.t. 
niet direct 

Overige componenten 

 

Post onvoorzien 

Begroting: 
onvoorziene lasten 

In de begroting wordt jaarlijks een post 
onvoorzien opgenomen. Deze is structureel als 
vrije ruimte te beschouwen. 

 ja direct 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Onroerende zaak 
belasting 

Verschil tussen huidig tarief en normtarief art. 12  ja niet direct 

Rioolrechten Kostendekkend tarief.  ja niet direct 

Afvalstoffenheffing Kostendekkend tarief.  ja niet direct 

Precario, waterleiding- 
aansluiting 

Deze precariobelasting wordt geheven, maar 
mogelijk afgeschaft.  

 ja niet direct 

Precario, kabels en 
leidingen 

Deze precariobelasting wordt geheven, maar 
mogelijk afgeschaft. 

 ja niet direct 

Precario, overig Het onbenutte deel van deze component is naar 
verwachting gering. 

 ja niet direct 

Toeristenbelasting Er wordt toeristenbelasting geheven.  ja niet direct 

Leges Het onbenutte deel van de leges is naar 
verwachting gering. 

 ja niet direct 
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 2016  Raadsbesluit   

 

Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 maart 2016  

Onderwerp:  Nota reserves en voorzieningen 

2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 maart 2016, nr. Z/16/028244/54051; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 25 april 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet: 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen de nota reserves en voorzieningen 2016 met ingangsdatum 1 januari 

2016. 

2. De nota reserves en voorzieningen 2013 wordt na inwerkingtreding van de nota 

reserves en voorzieningen 2016 ingetrokken. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 mei 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2016  raadsvoorstel     

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 maart 2016  

Onderwerp:  Nota reserves en voorzieningen 

2016 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De Nota reserves en voorzieningen 2016 met ingangsdatum 1 januari 2016 vast te 

stellen 

2. De nota reserves en voorzieningen 2013 na inwerkingtreding van de nota reserves en 

voorzieningen 2016 in te trekken  

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform de financiële verordening Leiderdorp 2016 (verordening 212) artikel 11 

dient de gemeente Leiderdorp te beschikken over een nota reserves en 

voorzieningen, waarin de vorming en bestemming van reserves en voorzieningen 

wordt vastgelegd alsmede de toerekening van eventuele rente aan de reserves. 

1.b Voorgeschiedenis 

De nota reserves en voorzieningen 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 

2013. 

 

2 Beoogd effect 

De nota reserves en voorzieningen te actualiseren. 

 
3 Argumenten 

1.1 De nota reserves en voorzieningen dient te worden geactualiseerd; 

De nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd i.v.m.: 

- opschonen reserve landschap door meerdere bestemmingsreserves samen te voegen 

- actualiseren aan de actuele landelijke wetgeving 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-Samenvoegen van de reserve Kunst en Cultuur, reserve sociaal beleid en de reserve 

zorg, welzijn, jeugd en onderwijs tot de nieuwe reserve Sociaal Domein. 

- Opheffen van de reserve sociale woningbouw, het saldo en mutaties worden 

overgeheveld naar de reserve bouw en grondexploitaties. 
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- Omzetten van de reserve riolering in een voorziening riolering 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Tijdens de bijeenkomst van de financiële werkgroep van de raad op 23 maart is het 

voornemen kenbaar gemaakt om de reserve informatiebeleidsplan samen te voegen met 

de reserve egalisatie exploitatielasten. Dit voornemen is niet overgenomen in dit voorstel 

gezien de mogelijk komende regionale ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid. 

Naast de regionale samenwerking moeten we uiteraard voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen, denk hierbij aan de Digitale Overheid 2017. Daarentegen is het plafond wel 

aangepast van € 600.000 naar € 400.000. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Deze nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft geen financiële consequenties, de 

saldo neutrale mutaties die voortvloeien uit deze nota zullen in de begrotingswijziging bij 

de eerste bestuursrapportage 2016 worden meegenomen en hebben geen invloed op de 

verwachte jaarrekeningsaldi. 

 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/16/028244/54051 Raadsbesluit 
    Z/16/028244/volgt Nota Reserves en voorzieningen 2016 
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1. Inleiding 

 

Aanleiding 

Op 16 december 2013 is de nota reserves en voorzieningen 2013 vastgesteld. Door wijziging 
in de wetgeving, waaronder de drie-decentralisaties, en de wens om het aantal reserves te 
verminderen wordt in deze nota voorgesteld om een aantal reserves op te heffen, samen te 
voegen en om één nieuwe voorziening op te nemen. Deze nota is gebaseerd op de nota van 
2013, de belangrijkste wijzigingen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.   

Inwerkingtreding  

De “Nota reserves en voorzieningen 2016” treedt in werking met terugwerkende kracht naar  
1 januari 2016. De nota treedt in plaats van de “Nota reserves en voorzieningen 2013” zoals 
besloten op 16 december 2013. De Nota reserves en voorzieningen 2013 wordt na 
inwerkingtreding van deze nota ingetrokken. 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de nota 2013 

In onderstaande overzichten zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Per wijziging is 
kort aangegeven waarom de mutatie wordt voorgesteld. De mutaties die voortvloeien uit 
deze nota zullen in de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2016 worden 
meegenomen en hebben geen invloed op de verwachte jaarrekeningsaldi.  

a) Reserves 

Op te heffen reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van de op te heffen reserves met toelichting; 
 

 
 
Regionalisering 
De reserve wordt conform de nota Reserves en voorzieningen 2013 4 jaar na de start van 
Servicepunt71 opgeheven. 
 
Riolering 
Stelselwijziging; in december 2014 is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met 
betrekking tot mogelijke verplichte vorming van een voorziening riolering. Gebleken is dat 
deze voorziening zal moeten worden gebruikt in plaats van de huidige egalisatiereserve. In 
de jaarrekening 2014 is het saldo per 31/12/2014 van de reserve dan ook overgeboekt naar 
de nieuwe voorziening. Deze voorziening heeft de balanscategorie door derden verkregen 
middelen met specifieke bestemming.  
 
Nieuw in te stellen reserve 
In onderstaande tabel volgt de nieuw in te stellen reserve met toelichting; 
 

 
 
Sociaal domein 
In navolging van de vereenvoudiging van de nota reserves en voorzieningen wordt 
voorgesteld om één reserve in te stellen voor het sociaal domein. Door de onzekerheden 

Reserves Toelichting

Regionalisering Afloop

Egalisatiereserve riolering Wetgeving

Reserves Toelichting

Sociaal Domein Vereenvoudiging

Nieuw in te stellen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen
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rondom dit onderwerp zal geen plafond worden ingesteld op deze nieuw in te stellen reserve 
sociaal domein. 
 
Samen te voegen reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van samen te voegen reserves met toelichting; 
 

 
 
Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Sociaal beleid 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Kunst en cultuur 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Sociale woningbouw 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve bouw- en grondexploitaties. 
 
Aflopende reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van de aflopende reserves met toelichting; 
 

 
 
Kleine wijzigingen 
Actualisatie Reserve IBOR 
Conform besluit bij Beheervisie openbare ruimte (2014i00164) wordt de voeding als volgt: 
Voeding; in te stemmen om jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele 
overschotten op het regulier onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief 
riolering) te storten in de bestemmingsreserve IBOR). 
 
Informatiebeleidsplan 
In het doel van de reserve is toegevoegd dat ook het regionale informatiebeleidsplan als 
basis kan dienen voor toevoegingen en onttrekkingen uit de reserve. Tevens is het plafond 
verlaagd van € 600.000 naar € 400.000. 
 
Saldi en afdelingen 
In de bijlage bij de vorige nota werden de saldi van de reserves/voorzieningen en afdelingen 
genoemd. Deze saldi en afdelingen zijn in deze nota niet meer opgenomen, de saldi zijn 
terug te vinden in de jaarrekening en de begroting. 

 

Reserves Toelichting

Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs overheveling naar Reserve sociaal domein

Sociaal beleid overheveling naar Reserve sociaal domein

Kunst en cultuur overheveling naar Reserve sociaal domein

Sociale woningbouw overheveling naar Reserve Bouw-en grondexploitaties

Samenvoegen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen

Reserves Toelichting

GR Oude Rijnzone Afloop in 2017

Regionaal investeringsfonds RIF Afloop in 2023

Implementatie 3D transities Afloop in 2017

Bestemmingsreserve W4 Afloop na afsluiten grondexploitaties

Aflopende reserves
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b) Voorzieningen 

Nieuw in te stellen voorziening 
In onderstaande tabel volgt de nieuw in te stellen voorziening met toelichting; 
 

 
 
Riolering 
Stelselwijziging; in december 2014 is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met 
betrekking tot mogelijke verplichte vorming van een voorziening riolering. Gebleken is dat 
deze voorziening zal moeten worden gebruikt in plaats van de huidige egalisatiereserve. In 
de jaarrekening 2014 is het saldo per 31/12/2014 van de reserve dan ook overgeboekt naar 
de nieuwe voorziening. Deze voorziening heeft de balanscategorie door derden verkregen 
middelen met specifieke bestemming.  
 
Kleine wijzigingen 
Saldi en afdelingen 
In de bijlage bij de vorige nota werden de saldi van de reserves/voorzieningen en afdelingen 
genoemd. Deze saldi en afdelingen zijn in deze nota niet meer opgenomen, de saldi zijn 
terug te vinden in de jaarrekening en de begroting. 
 
In de bijlage worden alle reserves en voorzieningen toegelicht. 
 

  

Voorzieningen Toelichting

Riolering Wetgeving

Nieuw in te stellen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen
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2. Definities, kader en functie 

 

BBV 

De voorschriften voor het gebruik van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in het 
Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tussen reserves en 
voorzieningen is een belangrijk verschil. Van reserves kan de gemeenteraad te allen tijde de 
bestemming wijzigingen. Dit is bij voorzieningen niet mogelijk, omdat hieraan specifieke 
verplichtingen ten grondslag liggen. Rekening houdend met deze voorschriften en wetgeving 
heeft de gemeente de mogelijkheid om naar eigen inzichten een reserve- en 
voorzieningenbeleid te voeren. 

Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp 

De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp’ vast. In 
deze financiële verordening  zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid vastgelegd, 
alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie van de gemeente Leiderdorp. Voor deze nota reserves en voorzieningen is 
vooral artikel 11 van toepassing. 
 

Artikel 11 Reserves en voorzieningen 

a. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen 

aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 

•  de vorming en bestemming van reserves; 

•  de vorming en bestemming voor voorzieningen en 

•  de toerekening en verwerking van rente over de reserves. 

b. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 

   het specifieke doel van de reserve; 

   de voeding van de reserve; 

•  de maximale hoogte van de reserve en 

•  de maximale looptijd. 

Reserves  

De boekhoudkundige regels voor het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen 
zijn te vinden in de artikelen 41 tot en met 45 van het Besluit Begroting en Verantwoording. 
Deze kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn 
aan te merken en die (bedrijfseconomisch gezien) vrij te besteden zijn. 
 

In de balans worden de reserves onderscheiden in: 

 

De algemene reserve 

De algemene reserve bevat gelden, waaraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. In 

principe is de algemene reserve dan ook vrij aanwendbaar. Deze reserve dient primair als buffer voor 

afdekking van risico’s. 

 

Bestemmingsreserves 

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven  

De bestemmingsreserves worden onderscheiden in: 

1. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die 

aan derden in rekening worden gebracht wegens door de gemeente geleverde prestatie 

(egalisatiereserve); 

2. overige bestemmingsreserves; 
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Via de begroting c.q. begrotingswijziging worden mutaties in reserves door de raad 
geaccordeerd. Alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve, worden gerekend tot de 
algemene reserve(s). Mutaties in reserves worden niet in programma’s (en producten) 
verantwoord maar worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt in de P&C producten onder de 
noemer mutaties reserves. Alle toekomstige uitnamen uit de reserves worden direct na 
besluitvorming via een begrotingswijziging verwerkt. Bij de vaststelling van het jaarverslag 
van enig jaar vindt tevens besluitvorming plaats over de resultaatbestemming. Deze 
resultaatbestemming wordt direct na besluitvorming in het volgende boekjaar verwerkt. 
 
Aan reserves mag (via resultaatbestemming) rente toegevoegd worden dit wordt in 
Leiderdorp alleen bij de bestemmingsreserve W4 gedaan. Omdat deze reserve net als de 
GIG is gebaseerd op de Netto Contante Waarde. Als aan een reserve rente toegerekend 
wordt betekent dit een extra last in de exploitatie.  
 
In deze nota wordt voor een aantal reserves een plafond aangegeven. Zodra de reserve 
boven dit plafond uitkomt zal het bedrag boven het plafond vrijvallen ten gunste van het 
resultaat van het lopende jaar.  
Voor een aantal reserves/voorzieningen is een signaalbedrag aangegeven. Het gaat hier om 
tariefegalisatie. De saldi van deze reserves/voorzieningen mogen niet vrij vallen, maar 
moeten terugvloeien naar de burgers. Zodra het signaalbedrag bereikt wordt zullen de 
tarieven herzien moeten worden of dient onderbouwd te worden waarom de tarieven niet 
kunnen dalen. 
 

Uitgangspunten inzet algemene reserves 

In de nota reserves en voorzieningen 2013 zijn de uitgangspunten voor de inzet van 
algemene reserves vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn ongewijzigd overgenomen in deze 
nota. De uitgangspunten zijn:  
 
1. Het moet gaan om eenmalige middelen 
De voeding van een algemene reserve is niet structureel daarom is het niet raadzaam om 
uitgaven met een structureel karakter uit de reserve te financieren. Onder eenmalig kan 
worden verstaan uitgaven die eenmalig of tot een maximum van 3 achtereenvolgende jaren 
voorkomen. De provincie kijkt bij de toezichthoudende rol ook altijd of er geen structurele 
middelen uit de reserve wordt onttrokken zonder dat er zicht is op inbedding in de reguliere 
begroting. 
  
2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt 
Indien ervoor wordt gekozen om een uitgave te doen uit de reserve worden de toekomstige 
kosten die samenhangen met deze uitgave duidelijk inzichtelijk gemaakt en hiervoor wordt 
dekking aangegeven.  
 
3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten 
Soms zijn de uitgaven weliswaar structureel maar kunnen deze door eenmalig geld in te 
zetten structureel worden verlaagd. 
Voorbeeld: kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis worden geëgaliseerd via de 
bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten, vanuit de algemene reserve wordt hiervoor 
een eenmalige storting gedaan in deze bestemmingsreserve. 
 
4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende 
In de nota weerstandsvermogen staat opgenomen dat de gemeente streeft naar een 
minimaal gekwalificeerd weerstandsvermogen van een voldoende. Door een uitgave te doen 
uit de algemene reserve mag het weerstandsvermogen hier niet onder dalen. Uiteraard met 
uitzondering van niet te vermijden onverwachte uitnamen. 
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5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s 
Indien een eenmalige onttrekking het risico voor de gemeente in de toekomst verlaagt en 
daarmee dus direct het weerstandsvermogen verhoogt kan dit een goede reden zijn om een 
onttrekking uit de algemene reserve te doen. Uiteraard met inachtneming van de overige 
uitgangspunten. 
 
6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting 
Om het overzicht van een reserve goed in beeld te houden is het van belang dat 
besluitvorming direct in de reserve wordt verwerkt door middel van een begrotingswijziging. 
Dit kan gebeuren door een wijziging direct in de betreffende algemene reserve of door een 
overheveling naar een (nieuwe) bestemmingsreserve.  
 
7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke 
toekomstige uitnamen 
Het saldo van een reserve is een schaars goed. De middelen kunnen slechts één maal 
worden besteed. Voor een goede afweging bij de besluitvorming is het van belang dat er 
door het college standaard vooruit wordt gekeken met betrekking tot de algemene reserve. 
Daarbij worden uiteraard de al via begrotingswijzigingen vastgelegde mutaties in beeld 
gebracht maar zeker ook de nog niet hard vast gelegde plannen.  
 
8. Algemene reserves hebben een bodem 
Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves 
vastgesteld.  
Bij voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem.  
Indien door onverwachte omstandigheden het saldo van de algemene reserves onverhoopt 
toch onder deze bodem daalt wordt door het college een plan aangedragen tot het 
aanzuiveren van de reserves.  

 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn balansposten die een schatting geven van voorzienbare uitgaven in de 
toekomst in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang en / of het tijdstip van 
optreden per balansdatum weliswaar onzeker maar toch redelijkerwijze in te schatten zijn en 
die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan deze balansdatum.  
 

 
Essentieel is dat er sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of financieel 
risico. Voorzieningen moeten precies dekkend zijn voor deze verplichtingen en risico’s. Ze 
mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen en risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. 

BBV Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten. 

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten 

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten; 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van 

die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand 

begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 

aantal begrotingsjaren; 

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 

besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, 

onderdeel b. 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume. 
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Een voorziening kan een egalisatiefunctie hebben (sub c). Belangrijk hierbij is dat de reden 
waarvoor een voorziening getroffen wordt zijn oorsprong moet hebben in het jaar waarin de 
voorziening getroffen is. Ook moet een egalisatievoorziening voor onderhoud worden 
onderbouwd met een beheerplan waarvan de hoogte van de stortingen in en onttrekkingen 
aan de voorziening zijn afgeleid. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. 
 
Dotaties in de voorzieningen komen ten laste van het programma waarop de voorziening 
betrekking heeft. Onttrekkingen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. 
 
Bij voorzieningen is het volgens artikel 45 van het BBV niet toegestaan om rente bij te 
schrijven: “voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende 
verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s 
waarvoor ze zijn ingesteld. Het is daarom niet toegestaan rente toe te rekenen aan 
voorzieningen”. Uitzondering hierop zijn voorzieningen die tegen contante waarde 
gewaardeerd zijn. Leiderdorp heeft op dit moment geen voorzieningen die tegen contante 
waarde zijn gewaardeerd. 
 

Weerstandsvermogen 

Een aantal reserves en voorzieningen worden (deels) gezien als weerstandsvermogen ter 
afdekking van mogelijke risico’s. In bijlage 2 van de nota reserves en voorzieningen 2013 
was per reserve/voorziening opgenomen hoe deze wordt meegenomen in de berekening van 
het weerstandsvermogen. Deze informatie is nu aan bijlage 1 toegevoegd.  
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Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Reserves 
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Algemene reserve 
 
Soort reserve:    Algemene reserve 
 
Doelstelling: 
De algemene reserve is als weerstandskas van de gemeente het vangnet voor onverwachte  
(grote) financiële uitgaven. De algemene reserve is vrij besteedbaar. Tevens fungeert deze reserve 
binnen de kaders van het weerstandsvermogen als dekkingsreserve. 
 
Toerekening rente:    nee  
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, direct 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door: overboeking van het voordelig resultaat van de dienstjaren na 
resultaatbestemming, een nadelig resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. 
 
Opmerkingen:  
Voor inzet van deze reserve gelden de uitgangspunten inzet algemene reserves (zie hoofdstuk 2).   
Jaarlijks bij de besluitvorming over de programmabegroting wordt ook een bodem voor alle algemene 
reserves tezamen vastgesteld. 
 

 

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties  
 
Soort reserve:    Algemene reserve 
  
Doelstelling: 
Reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van 
bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en het oplossen van knelpunten op het 
gebied van volkshuisvesting. De reserve wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties, 
ontvangsten uit antispeculatie bedingen en inkomsten door afkoop van sociale woningbouw. 
 

Toerekening rente:    nee  
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, direct 
 
Voeding: 
De reserve wordt gevoed uit exploitatie overschotten uit afgesloten complexen. Jaarlijks wordt 
rekening gehouden met een onttrekking van maximaal € 40.000 uit deze reserve ten behoeve van 
onderzoeken naar nieuwe projecten waar nog geen financiering voor geregeld is. Ook worden gelden 
uit antispeculatie bedingen toegevoegd aan de reserve. Inkomsten door afkoop van sociale 
woningbouw worden conform beleidsregels uit Zicht op Wonen III en notitie sociale woningbouw 
(december 2010) bij kleine projecten aan de reserve toegevoegd. 
 
Opmerkingen: 
Voor inzet van deze reserve gelden de uitgangspunten inzet algemene reserves (zie hoofdstuk 2).   
Jaarlijks bij de besluitvorming over de programmabegroting wordt ook een bodem voor alle algemene 
reserves tezamen vastgesteld. 
De reserve Sociale woningbouw is opgeheven en toegevoegd aan deze reserve. Het saldo en de 

voorgenomen mutaties worden overgeheveld. 
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Egalisatiereserve omgevingsvergunning 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten van de producten met betrekking tot de omgevingsvergunningen om 
schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% 
kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo op omgevingsvergunningen/ 
woningtoezicht in deze reserve gestort / een negatief saldo wordt uit de reserve onttrokken. 
  
 
Opmerkingen:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
 

 
 

Egalisatiereserve leges begraafplaats 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten ten behoeve van lijkbezorging om schommelingen in het tarief te 
voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van graven & delven en de aula van de 
begraafplaats enerzijds en opbrengsten van begraafrechten en aankopen van graven anderzijds in  
deze reserve gestort / een negatief saldo onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
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Egalisatiereserve reiniging     
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten op het product Reiniging om schommelingen in het tarief te 
voorkomen. Het tarief over alle jaren heen maximaal 100% kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 1.500.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo op Reiniging in deze reserve gestort / 
een negatief saldo wordt onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
 

 
 
 

Reserve rekenkamer 
Verantwoordelijk:  Griffie 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige  
 
Doelstelling: 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de rekenkamer voor de uitvoering van 
onderzoeken. De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) omvang van de 
onderzoeken en het niet gelijktijdig verlopen van onderzoeken met kalenderjaren.  
De kosten die gemaakt worden betreffen onder andere presentiegelden en onderzoekskosten. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 50.000 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
Voeding: 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van o.a. 
onderzoeken. De niet uitgegeven gelden kunnen, mits de bovengrens van € 50.000 nog niet is bereikt,  
worden toegevoegd aan de reserve. 
Wordt het jaarlijkse exploitatiebudget overschreden, dan wordt het bedrag van de overschrijding 
onttrokken uit de reserve. 
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Reserve Sociaal Domein 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van de positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van het sociaal domein en kunst en cultuur. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  signaalbedrag € 5.000.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: Ja, niet direct 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een positief saldo (gerealiseerd ten 
opzichte van begroot) van onderstaande beleidsvelden in deze reserve te storten / een negatief saldo 
hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten en kapitaallasten niet 
meegenomen.   
- WSW    - Bijstand en aanverwante regelingen  - Minimabeleid   
- Re-integratie-middelen   - Vreemdelingenbeleid   - WMO     
- Leerlingenvervoer  - Maatschappelijke Dienstverlening - Kunst en Cultuur   
- Jeugd 
 
Opmerking: 
De reserves Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs, Sociaal beleid en Kunst en Cultuur zijn opgeheven en 
toegevoegd aan deze reserve. Het saldo en de voorgenomen mutaties worden overgeheveld.  
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt is zal een onderbouwing worden gegeven 
van het saldo en wordt aan de raad de keuze voorgelegd of een deel van het saldo kan worden 
overgeheveld naar de algemene reserve. Na 3-5 jaar (2018-2021) zal worden geëvalueerd of het 
signaalbedrag zal worden omgezet in een plafond. 
 

 

Reserve Egalisatie exploitatielasten  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Egalisatie van lasten over de jaren heen. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve wordt gevoed door gerichte bijdragen, welke bestemd zijn voor dekking van 
schommelingen in kapitaallasten of andere lasten van specifiek aangewezen producten.  
De lasten worden in de exploitatiebegroting gedekt door een onttrekking uit deze reserve.  
 
Opmerkingen:  
Te denken valt aan dalende kapitaallasten van de Brede School West en het gemeentehuis of de 
gelijkmatige opbouw van toekomstige eenmalige betalingen aan derden. De specificatie van de 
stortingen en onttrekkingen van de reserve is opvraagbaar. 
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Reserve implementatie 3D transities  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Om stagnatie in het proces te voorkomen en snel en adequaat te kunnen handelen is het van belang 
ook financieel snel te kunnen handelen. Met het aanwenden van een bestemmingsreserve (voor de 
duur van 5 jaar) voor de drie transities op het maatschappelijk terrein wordt dit gefaciliteerd. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd: De looptijd is maximaal 5 jaar en zal derhalve uiterlijk 31-12-

2017 worden opgeheven, een eventueel saldo wordt dan 
overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 

 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in 2012 in eerste instantie gevoed vanuit de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs. 
Daarnaast zullen de bijdragen, die door het Rijk via de algemene uitkering beschikbaar gesteld 
worden, aan het exploitatiebudget voor de implementatie worden toegevoegd. Aan het eind van elk 
boekjaar zullen de positieve of negatieve resultaten van de beschikbaar gestelde exploitatie budgetten 
al naar gelang gestort of onttrokken worden aan deze reserve. 

 

 
 
 

Reserve Voormalig personeel 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Deze reserve dient ter dekking van kosten die ontstaan doordat een medewerker niet meer in dienst is 
bij de gemeente Leiderdorp, maar wel (tijdelijk) recht heeft op salarisbetaling van de gemeente 
(wachtgeldregeling). Ook is er een bedrag opgenomen voor mogelijke aanvulling van de voorziening 
wachtgeld bestuurders. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in het verleden gevoed met een bedrag dat toereikend was voor de op dat moment 
bekende verplichtingen. Voor elke toekomstige nieuwe wachtgelder zal bij het ontstaan van de 
aanspraak direct het extra benodigde bedrag worden gereserveerd. 
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Reserve Jaarafsluiting  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Budgetten meenemen naar het volgende jaar. Dit betreft budgetten die een jaar overschrijdend 
karakter hebben als gevolg van planningsverschillen in de realisatie. Hierbij kan gedacht worden aan 
activiteiten die plaatsvinden c.q. geleverd worden in het opvolgende kalenderjaar. Op het moment dat 
deze budgetten niet worden bestemd (via resultaatbestemming) in de reserve jaarafsluiting, loopt de 
realisatie gevaar als gevolg van een budgettekort in het jaar daarop. De raad neemt over de 
toevoeging aan de reserve via een begrotingswijziging een besluit. Volgens planning (realisatie) 
worden de middelen besteed ten laste van de reserve jaarafsluiting. Ook deze mutatie wordt door 
middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
Voeding:  
Lopende het jaar worden alle posten, waarbij vertraging in de realisatie is voorzien middels 
begrotingswijziging toegevoegd aan deze reserve. 
 

 
 

 
Reserve Regionaal investeringsfonds (RIF)  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient ter dekking van de in 2008 besloten bijdrage aan het RIF van € 571.000 per jaar 
gedurende 15 jaar, inclusief  de in 2013 besloten bijdrage 2e tranche RIF. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  De reserve zal na de laatste betaling worden opgeheven. 
 
Gewenste omvang: Saldo moet voldoende zijn om de jaarlijkse bijdragen voor de 

resterende jaren te kunnen afdekken. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding:  
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen, en in 2013 uit het 
jaarrekeningresultaat 2012. 
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Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone   
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
van € 300.000 per jaar gedurende 5 jaar en voor zover het saldo hiervoor toereikend is voor de 
aanvullende kosten voor de Leiderdorpse projecten van de Oude Rijn Zone. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd: De reserve zal na oplevering van de Leiderdorpse projecten 

van de Oude Rijn Zone worden opgeheven 
 
Gewenste omvang: Saldo moet voldoende zijn om de jaarlijkse bijdragen voor de 

resterende jaren te kunnen afdekken. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 met een bedrag van € 1.500.000 gevoed uit de algemene reserve ten behoeve 
van de bijdrage aan de Oude Rijn Zone. 
De reserve is in 2013 eenmalig gevoed met € 1.100.000 gevoed uit de algemene reserve ten behoeve 
van de uitvoering van de Leiderdorpse projecten. 
 

 

 

Reserve W4 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Als uitvloeisel van de overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft de gemeente bij oplevering van de 
Tunnelbak van de Rijksweg A4 € 8 miljoen (+index) betaald. Deze bijdrage is geactiveerd. Alle 
deelprojecten W4 die worden afgesloten worden verrekend met deze reserve, zodat na de afsluiting 
van het laatste deelproject de investering Tunnelbak versneld kan worden afgeschreven.   
 
Toerekening rente:  ja 
 
Looptijd:  na afronding W4-projecten opheffen 
 
Gewenste omvang: uiteindelijk moet  de reserve voldoende saldo hebben om de 

bijdrage aan de Tunnelbak versneld te kunnen afschrijven. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in 2004 eenmalig gevoed met de ontvangen leges van de HSL van € 1.805.595. Alle 
projecten W4 die worden afgerond worden ten gunste/ten laste van deze reserve verrekend. 
Eventuele voorzieningen voor negatief lopende complexen W4 worden gevormd uit deze reserve.  
 

Opmerkingen:   
De bijdrage aan Rijkswaterstaat is geactiveerd. De kapitaallasten worden jaarlijks ten laste van deze 
reserve gebracht. Zodra alle W4-projecten zijn afgerond zal de investering versneld worden 
afgeschreven. Eventuele overschotten van deze reserve worden verrekend met de algemene reserve. 
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Reserve Behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Schommelingen in de algemene uitkering op te kunnen vangen voor het lopende jaar en het eerst 
volgende jaar. Taakstellend kan de reserve ingezet worden voor volgende jaren. 
Na vaststelling van de primitieve begroting door de gemeenteraad wordt de algemene uitkering nog 
regelmatig bijgesteld als gevolg van rijksbeleid en als gevolg van het definitief worden van de diverse 
(ingeschatte) kengetallen (b.v. aantal inwoners). Deze bijstellingen, zowel positief als negatief, worden 
voor het lopende jaar en het daarop volgende jaar verrekend met deze reserve. Voor de jaren erna 
worden passende maatregelen genomen om de schommelingen structureel op te vangen. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld. 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
Voeding: 
Bijstellingen van de algemene uitkering voor het lopende en volgende jaar positief en negatief worden 
toegevoegd dan wel onttrokken aan deze reserve. 
 

 
 
 
 

Reserve Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  

 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Nivelleren kapitaallasten van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. 
Alle kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte vanaf 2014 worden 
indien mogelijk afgedekt via deze reserve. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld. 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: Ja, niet direct 
 
Voeding: 
Jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele overschotten op het regulier 
onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief riolering) te storten in de 
bestemmingsreserve IBOR. 
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Reserve Informatiebeleidsplan 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige  
 
Doelstelling: 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het (regionale)  
InformatieBeleidsPlan (b.v. voor de uitvoering van onderzoeken). De reserve is ingesteld vanwege het 
fluctueren van de (financiële) omvang van de kosten.  
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 400.000 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 

Voeding: 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het (regionale) 
InformatieBeleidsPlan. De niet uitgegeven gelden kunnen, mits de bovengrens van € 400.000 nog niet 
is bereikt, worden toegevoegd aan de reserve. 
Wordt het jaarlijkse exploitatiebudget overschreden, dan wordt het bedrag van de overschrijding 
onttrokken uit de reserve. 
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Voorzieningen 
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Egalisatievoorziening riolering  
 
Soort voorziening: Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten op het product Riolering om schommelingen in het tarief te voorkomen. 
Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkend. Spaarvoorziening voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  signaalbedrag € 1.500.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de begroting vormt het vGRP de basis. 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van het product Riolering in deze 
voorziening gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen: 
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal aan de hand van het vGRP een onderbouwing gegeven 
worden van het saldo. 
 

 
 
 

Voorziening Pensioenen Wethouders  
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 
lid 1b van de BBV). 

Doelstelling: 
Met ingang van 2001 heeft een wethouder de mogelijkheid om zijn opgebouwde pensioen over te 
dragen. Voor de (gewezen) wethouders bestaat het recht om tot 6 maanden na afloop van het 
dienstverband het opgebouwde pensioen over te laten dragen aan een pensioenfonds. De gemeente 
is verplicht om aan een tijdig gedaan verzoek te voldoen. Deze voorziening wordt alleen opgebouwd 
voor de huidige wethouders en de gewezen wethouders voor zover de verplichting nog opeisbaar is. 
 
Gewenste omvang: Afstemmen op de actuarieel berekende contante waarde van de 

pensioenverplichting van binnen de doelstelling vallende 
wethouders. 

 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Jaarlijks wordt na actuele herberekening van de contante waarde in de begroting een toevoeging 
/onttrekking aan de voorziening opgenomen. 
 
Meerjarenplanning aanwezig:   ja (niet openbaar) 
 
Opmerkingen:  
Als het recht voor de (gewezen) wethouders na 6 maanden vervalt zal het overschot van de 
voorziening onttrokken worden en toegevoegd worden aan de algemene reserve. 
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Voorziening Wachtgelden Bestuurders 
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 
lid 1b van de BBV). 

Doelstelling: 
Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders/burgemeesters na hun 
aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling. 
 
Gewenste omvang:   Afstemmen op aantal personen en de duur dat aanspraak op de 

regeling gemaakt kan worden. Hiertoe jaarlijks een actualisatie 
uitvoeren.  

 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Op basis van te verwachten meerjarige aanspraken wordt jaarlijks de dotatie ten laste van de 
exploitatie berekend. 
 
Meerjarenplanning aanwezig:   ja (niet openbaar) 
 

Opmerkingen:  
Als het recht voor de (gewezen) wethouders/burgemeesters vervalt zal het overschot van de 
voorziening onttrokken worden en toegevoegd worden aan de algemene reserve. 
 

 
 
 

Voorziening Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  
 
Soort voorziening: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, 

mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren (art. 44 lid 1c van de BBV). 

 
Doelstelling: 
De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van 
een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal 
begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct. Voor 20% beschikbaar 
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma Integraal Beheer Openbare Ruimte, met uitzondering van het rioolonderhoud. De 
dotatie wordt afgestemd op het gemiddelde van de verwachte jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar.  
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning en 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. 
 
Meerjarenplanning aanwezig:   ja (niet openbaar) 
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Voorziening Gemeentelijke Accommodaties  

 
Soort voorziening: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, 

mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren (art. 44 lid 1c van de BBV). 

 
Doelstelling: 
De voorziening gemeentelijke accommodaties is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van 
werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan 
gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct. Voor 20% beschikbaar 
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma voor gemeentelijke accommodaties (gebouwen en sportvelden). De dotatie wordt 
afgestemd op het gemiddelde van de verwachte jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar.  
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning en 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.  
 
Meerjarenplanning aanwezig:   wordt op dit moment opgesteld. 
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Opgeheven reserves en voorzieningen 
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Reserve Sociale woningbouw (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Reserve om knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting te kunnen oplossen.  
De huidige marktontwikkelingen leiden er toe dat het steeds moeilijker is om sociale woningbouw te 
plegen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang: geen plafond 
 
Voeding: 

 Gelden uit antispeculatie bedingen worden toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw. 

 Inkomsten door afkoop van sociale woningbouw worden conform beleidsregels uit Zicht op 
Wonen III en notitie sociale woningbouw (december 2010) bij kleine projecten aan de reserve 
toegevoegd. 

 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties worden overgeheveld  naar 
de reserve bouw- en grondexploitaties 
 

 
 

 
Reserve Sociaal Beleid (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van diverse open-einde regelingen van programma Werk en Inkomen (b.v. WWB, 
Participatie-budget, Minimabeleid, WSW). 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:   maximum (plafond) van € 750.000 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een positief saldo (gerealiseerd ten 
opzichte van begroot) van onderstaande producten in deze reserve te storten / een negatief saldo 
hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten en kapitaallasten niet 
meegenomen. 
- WSW    - Bijstand en aanverwante regelingen  - Minimabeleid  
- Re-integratie-middelen   - Vreemdelingenbeleid    
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
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Reserve Regionalisering (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De vorming van de regionale brandweer en het opzetten van het Servicepunt71 brengt in eerste 
aanleg transitiekosten met zich mee. De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten te kunnen 
financieren. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   De reserve wordt in 2015 ( 4 jaar na start van het Servicepunt 71) 

opgeheven, een eventueel resterend saldo zal bij de jaarrekening 
2015  worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
Gewenste omvang: geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen. 
 
Opmerkingen: 
Reserve wordt opgeheven.  
 

 

 
 
 
 

 
Egalisatiereserve riolering (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten op het product Riolering om schommelingen in het tarief te voorkomen. 
Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkend. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:   signaalbedrag € 1.500.000  
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van het product Riolering in deze 
reserve gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
De kosten van het product Riolering worden voor egalisatie gecorrigeerd met BTW en een 
overheadtoeslag voor de uren van  Gemeentewerken. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
Het saldo per 1-1-2013 ligt boven het signaalbedrag, de onderbouwing hiervan is weergegeven in het 
jaarverslag 2012 dat in de raad van juli 2013 werd vastgesteld.  
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Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van diverse regelingen binnen programma 1  en  2. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:   maximum (plafond) van € 2.500.000 (RBS Jaarverslag 2014; 7 juli 

2015 + plafond Sociaal Beleid) 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een positief saldo (gerealiseerd ten 
opzichte van begroot) van onderstaande producten in deze reserve te storten / een negatief saldo 
hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten en kapitaallasten niet 
meegenomen.   
- WMO    - Leerlingenvervoer  - Maatschappelijke Dienstverlening 
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
 

 

 

 
Reserve Kunst en Cultuur (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Deze reserve is gevormd voor het nieuw plaatsen van kunstwerken, subsidiering van vernieuwende 
culturele activiteiten en overige kunstaangelegenheden. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:   maximum (plafond) van € 50.000 
 
Voeding: 
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag. Daarnaast wordt bij inbreidingsgebieden in 
principe 2% van de grondopbrengsten beschikbaar gesteld voor kunst in de openbare ruimte. Dit is 
vastgelegd in de beleidsnota ‘van klei naar kunst 2007-2014’. 
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
 

 
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 9 mei 2016 

 
1. Sportaccommodaties onderhoudskosten bij RCL en Velocitas, brief van het 

college d.d. 1 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Rekenkamer Leiderdorp terugtreden Rekenkamer brief d.d. 4 april 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

3. Evaluatie Mantelzorgwaardering, brief van het college d.d. 5 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4. Sportaccommodatie rookvrij, brief van het college d.d. 4 april 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

5. Subsidieverzoek opnieuw beschikbaar stellen aan Stichting Sportpromotie 
Leiderdorp d.d. 4 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 
 

6. Gemeentesecretaris en kwartiermakers informeren de raad over de 
organisatieontwikkeling, brief d.d. 6 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 
 

7. Prognosebrief 2015, brief van het college d.d. 6 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. Activiteiten april en mei 2016, brief van de burgemeester d.d. 12 april 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

9. BIZ Baanderij gemeentelijke bijdrage, brief van het college d.d. 12 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
10. Participatie voortgang project nieuwe vormen van participatie, brief van het 

college d.d. 12 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
11. Wmo-beleidsnota 2017-2020, brief van het college d.d. 13 april 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

12. Wmo-adviesraad Advies evaluatie Sociaal Team Leiderdorp (STL) d.d. 15 april 
2016 
Voor kennisgeving aannemen 
 

13. Burgerbetrokkenheid grote projecten Eindrapport en aanbiedingsbrief  
Rekenkamer Leiderdorp d.d. 6 april 2016  
Agenderen voor bespreking in het Politiek Forum van 30 mei a.s. 
 

14. ODWH Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 d.d. 13 april 2016 
Agenderen voor bespreking in Politiek Forum van 30 mei a.s. aan de hand van 
oplegnotitie en conceptreactie * 

  



15. RDOG Programmabegroting 2017 d.d. 14 april 2016 
Agenderen voor bespreking in Politiek Forum van 30 mei a.s. aan de hand van 
oplegnotitie en conceptreactie * 
 

16. VRHM Ontwerp-programmabegroting 2017 d.d. 14 april 2016 
Agenderen voor bespreking in Politiek Forum van 30 mei a.s. aan de hand van 
oplegnotitie en conceptreactie * 
 

17. VRHM Jaarstukken 2015 d.d. 14 april 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
18. Koopzondagen evaluatie, brief van het college d.d. 22 april 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

19. Burgerhulpverlening  RAV Hollands Midden, brief d.d. 26 april 2016 
Agenderen voor eerstvolgende Presidium 

 
 
 
 
 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 

 

* Gemeenschappelijke regelingen (GR) – de procedure afspraken m.b.t.  zienswijzen ontwerpbegrotingen 

en begrotingswijzigingen (presidium 1 april 2011) 

Het tijdpad voor het indienen van een zienswijze leidt er toe dat de route “bespreking in het Politiek Forum en 

besluitvorming door de raad” niet altijd niet haalbaar is. Daarom heeft het presidium op 1 april 2011 afspraken 

gemaakt over de manier waarop we deze behandelen. 

Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, RDOG, SP’71: 

1. Na ontvangst/binnenkomen ontwerpbegroting vraagt de griffie een schriftelijk advies in de vorm van een 

oplegnotitie en een concept zienswijze aan de accounthouder (cc college van B&W) en plaatsing op de 

Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad met vermelding dat een oplegnotitie en concept 

zienswijze zijn aangevraagd; 

2.  Aan de hand van de oplegnotitie bespreking in het politiek forum/raad 

3. De griffie voor de (tijdige) verzending naar de GR. Als er sprake is van een deadline en het politiek forum 

is akkoord dan kan de zienswijze na het politiek forum verzonden worden. De verzonden zienswijze 

komt vervolgens op de LIS van de eerstvolgende raad. De raad stelt de LIS vast en daarmee ook de 

verzonden zienswijze. 
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Kort verslag  
RAAD 4 APRIL 2016 

 
 
 

 
 
Vragenronde 
 
Er zijn diverse raadsvagen gesteld. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2016/04-april/20:30:00. 
 

 Raadsvraag 15 D66 Verlichting brandgangen Leyhof  

 Raadsvraag 32 GrL vervolg op raadsvragen toestand fietspad Engelendaal. Op korte 

termijn worden de fietspaden langs de Engelendaal aangepakt. 

 Raadsvraag 33 GrL Evenementen in de Houtkamp, toekomstplannen voor de 

Houtkamp. De VVD benadrukt dat alle partijen zich moeten houden aan de 

voorwaarden van een afgegeven vergunning en dat de gemeente moet handhaven. 

 Raadsvraag 34 D66 Bomenkap. D66 blijft van mening dat de bomen zijn gekapt in 

tegenspraak met het toegezegde moratorium en voelt zich geschaad in zijn 

vertrouwen. 

 Raadsvraag 35 GrL Natuurtoets fietsverbinding Ruigekade.   

 Raadsvraag 36 GrL Renovatie en herindeling Kindcentrum de Voorhof’. 

 Raadsvraag 37 GrL afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016.  

 Raadsvraag 38 CDA afspraken COA, behandeld in Forum 29 maart 2016.  

 Raadsvraag 39 CDA stopzetten van subsidie oud papier. Nu het college heeft 

besloten de scholen en verenigingen in 2016 nog éénmaal te compenseren vraagt de 

VVD of dat jaar uitstel ook mogelijk is voor de leges. Als het beleid op dat punt wijzigt 

laat het college dat voor de eerstvolgende Forumvergadering weten. 

 Raadsvraag 40 CDA over  stopzetten wekelijkse Leidse informatievoorziening  

 Raadsvraag 41 GrL Kindcentrum de Voorhof 

 Raadsvraag 42 LPL BIZ Baanderij 

 Raadsvraag 43 LPL Retailvisie 

 Raadsvraag 44 LPL Renovatie en herindeling van Kindcentrum de Voorhof 
 

Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 
De klankbordgroep meldt dat er nog veel werk verzet moet worden om voor de zomer 
een toekomstvisie te presenteren. Op 12 mei vindt een interactieve bijeenkomst 
plaats met de Leiderdorpse raad.  

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
De punten van kritiek vanuit Leiderdorp op de begroting van Holland Rijnland vonden 
brede steun. Het DB heeft positief gereageerd op alle wensen en suggesties. 

 Het college doet verslag van de actuele stand van zaken rond de noodopvang van 
vluchtelingen op de ROC locatie. U kunt het laatste nieuws over de vluchtelingen 
volgen op de website van de gemeente: 
https://www.leiderdorp.nl/zoeken/vluchtelingen. 
 

 
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp Begroting 2016 
De raad keurt de begroting 2016 van de OBSG goed. De VVD vraagt zich met het oog op de 
verslechterende financiële situatie van de OBSG af waarom het zo lang duurt voor een 
samenwerkingspartner wordt gevonden. 

 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2018 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2016/04-april/20:30:00
https://www.leiderdorp.nl/zoeken/vluchtelingen
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De raad stelt  het vGRP vast. In dit plan worden de inspanningen van de gemeente op het gebied van 
onderhoud/vervanging van het rioolstelsel met bijbehorende infrastructuur beschreven. GrL stemt voor 
dit moment in met scenario B, maar verwacht dat op langere termijn scenario C de voorkeur verdient. 

 
Verklaring van geen bedenkingen (VvgB) Fietsverbinding Ruigekade 
De raad geeft een VvgB afvoor het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie 
van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven.  
GrL dient een motie in waarin zij het college oproepen zich in te zetten voor een weidevogelvriendelijk 
agrarisch natuurbeheer. Na een tekstuele aanpassing stemt de raad met 14 stemmen voor en 7 tegen 
in met de motie. VVD en LPL stemmen tegen, zij vinden de motie overbodig na toezeggingen door het 
college. 

 
Renovatie en herindeling Kindcentrum De Voorhof 
De raad besluit in te stemmen met de renovatie en herindeling van de scholen De Hasselbraam en De 

Regenboog (projectnaam Kindcentrum De Voorhof) en het begrote krediet op te hogen. De VVD 

stemt tegen, gezien de financiële risico’s.. De VVD pleit ervoor de huisvestingsproblematiek 

in breder verband te beoordelen en te bekijken of Leiderdorp met 1 school minder kan. Het 

college neemt een suggestie van LPL mee om te onderzoeken of de verhuizing en de tijdelijke 

uitplaatsing goedkoper kan. Dit geld kan dan worden worden ingezet voor 

duurzaamheidsmaatregelen. 
 

Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, wijziging 
verlenging 
De raad stemt in met een aantal technische wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling 
Schadevergoedinsschap HSL-Zuid, A16 en A4. 
 
Arbeidsvoorwaarden Griffie 
De raad verklaart de  in de collegebesluiten Ledenraadpleging CAO 2016 tot 1 mei 2017 en de 
Wijzigingen CAR/UWO uit de sector gemeenten 2013-2015 genoemde beslispunten ook van 
toepassing voor het griffiepersoneel. 
 
Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 

 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 

 

 Cameratoezicht (verordening bedrijveninvesteringszone) - Het college zal de raad in 
het eerste kwartaal van 2016 informeren wat nu precies de openbare weg is en wat 
de bevoegdheden van de gemeente daar zijn. Afgedaan met memo van het college 
van 1 april 2016. 

 

 Rekenkamer rapport PMR - schriftelijke reactie van het college op het rapport en de 
aanbevelingen. Het college komt met een reactie in de raad van 6 juni. 

 
Ingekomen stukken 
LPL verzoekt de brief van het college d.d. 9 maart 2016 over de evaluatie van de vluchtelingenopvang 
te agenderen voor het Forum. GrL verzoekt om een presentatie over het Sociaal Team Leiderdorp en 
daarna bespreking in het Forum. 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 7 maart 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van 7 maart ongewijzigd vast. 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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