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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 9 november 2016  

Onderwerp:  Laatste begrotingswijziging 2016  Aan de raad.  

 

 

 *Z00B37C602F* 
 

Beslispunten 

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2016 vast te stellen. 

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

3. investeringskredieten beschikbaar te stellen voor € 2.786.124, kredieten af te voeren voor € 
2.208.493 en in te stemmen met de wijziging van enkele kredietomschrijvingen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
Conform de BBV worden wijzigingen op de begroting 2016-2018 aan de raad voorgelegd 
ter vaststelling. Dit is de laatste mogelijkheid om de begroting aan te passen.  

1.b Voorgeschiedenis 
De primitieve begroting 2016-2019 is in november 2015 vastgesteld en tussentijds op 
onderdelen gewijzigd. 

1.c Samenhang beleidsvelden 
 Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting 
 

2 Beoogd effect 
De laatste begrotingswijziging, waarmee het begrotingsjaar 2016 in financiële zin op ordentelijke 
wijze wordt afgesloten, heeft betrekking op wijzigingen voor 2016 en 2017. Zoals gebruikelijk ligt 
de nadruk van de wijziging op financieel technische aanpassingen en op eventuele afwijkingen 
tussen begroting en realisatie die na de 2e bestuursrapportage 2016 zijn opgekomen. Als 
onderdeel van de laatste begrotingswijziging wordt voorgesteld om de lopende 
investeringskredieten bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht.  
 
De belangrijkste wijzigingen zijn; 
 
a)  Financieel technische wijzigingen  
 
Een aantal activiteiten zijn zowel de lasten als de baten aangepast. Het gaat dan om de volgende 
ontwikkelingen: 
- Definitief BUIG budget; meer subsidie met gelijktijdige verhoging van lasten met € 52.630 
(programma 2A Participatiewet)  
- Uitbreiding Leo Kannerschool; verhoging van de kosten en de huurinkomsten voor € 11.250 
(accommodaties; raakt per saldo de programma’s niet) 
- Ontvangst COA; Hogere rijksbijdrage ter dekking van de hogere kosten van € 11.250 ( programma 
3A Kunst en cultuur) 
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- Formatie STL; Verlaging bijdrage aan de GR en verhoging formatiebudget € 21.935 (programma 
1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid) 
- Bijdrage IVVP; Verlaging bijdrage aan investering en storting in de reserve egalisatie 
  exploitatielasten ter dekking van kapitaallasten € 357.022 (programma 4A Verkeer en vervoer) 
- Taakstelling formatie; Verlaging formatiebudget en verlaging taakstelling met € 157.845 (diverse 
programma’s) 
 
b)  Wijzigingen ten gunste of ten laste van het begrotingssaldo van in totaal € 8.622 voordelig. 
 
Ontvangst COA: In 2016 worden extra middelen ontvangen t.b.v. de noodopvang niet 
statushouders voor € 48.787 (voordeel). Dit betekent een verhoging van de baten van programma 
6B Bestuur en dienstverlening.  
 
Bijdrage Servicepunt71: Recent is door SP71 een begrotingswijziging opgesteld. Met de extra 
bijdrage was al gedeeltelijk rekening gehouden. Daarnaast blijkt het bedrag van de 'niet 
verrekenbare BTW' niet in de raming te zijn verwerkt. Totaal € 84.000 (nadeel). Dit betekent een 
verhoging van de lasten van programma 6B Bestuur en dienstverlening. 
 
Pensioenvoorziening: Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de pensioenverplichtingen voor 
wethouders. De voorziening moet bij de jaarafsluiting op het berekende niveau worden gebracht 
hetgeen een extra toevoeging vereist van € 73.139 (nadeel). Dit betekent een verhoging van de 
lasten van programma 6B Bestuur en dienstverlening. 
 
Rente geldleningen: De prognose voor het renteresultaat is bij de 1e bestuursrapportage 2016 
aangepast. De realisatie laat desalniettemin nog een substantieel resultaat zien van € 211.974 
(voordeel). Dit betekent een verlaging  van zowel de baten als lasten van de algemene 
dekkingsmiddelen. 
 
Frictiekosten Omgevingsdienst WH; Door de Omgevingsdienst West Holland (ODWH)  is op 10 
oktober een maatregelenpakket voorgelegd om de taakstellingen zoals die in den begroting 2017-
2020 van ODWH zijn opgenomen te kunnen invullen. Het externe bureau AEF, welke de toetsing 
heeft uitgevoerd, heeft aangegeven dat de maatregelen noodzakelijk zijn om de financiële 
robuustheid ter verbeteren. De implementatie van deze maatregelen geven extra frictiekosten van 
in totaal € 1.764.000. Voor Leiderdorp komt dit neer op een bedrag van € 95.000. De extra lasten 
zijn als storting in de reserve jaarafsluiting verwerkt i.v.m. de effectuering in 2017 voor € 95.000 
(nadeel). Dit betekent een verhoging van de lasten van programma 5D Duurzaamheid. 
 
c)  Aanpassingen investeringskredieten 
 
De investeringskredieten zijn tussentijds doorgelopen. De uitkomsten zijn in de bijlage 
“Wijzigingen investeringskredieten 2016” uitgewerkt. Voorgesteld wordt:  
-Een neutrale herschikking van kredieten voor een totaalbedrag van € 1.916.182 en het afvoeren 
van kredieten voor een totaal bedrag € 36.962, inclusief het afsluiten van een aantal kredieten.  
-Het beschikbaar stellen van een krediet voor het kruispunt Engelendaal/Persant Snoepweg van € 
500.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt door een verlaging van de kredieten voor 
verkeersregelinstallaties van € 242.429. De kapitaallasten vallen tegen elkaar weg omdat het 
nieuwe krediet een afschrijvingstermijn van 40 jaar kent. 
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-Het beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000 voor de IVVP Reconstructie Voorhoflaan en 
een krediet van €157.022 voor de IVVP Ericalaan/Acacialaan. De kredieten worden gedekt uit het 
beschikbare bedrag voor de uitvoering van het IVVP. Met ingang van 2017 kan deze bijdrage niet 
direct met de investering verrekend worden, maar worden de afschrijvingslasten gedekt via de 
egalisatiereserve exploitatielasten.  
-het actualiseren van de kredietomschrijvingen met de juiste aanduiding van de investering die is 
of wordt gedaan. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2016 blijft positief. In onderstaande tabel is deze 
ontwikkeling, rekening houdend met deze begrotingswijziging, in beeld gebracht.  
 
Ontwikkeling begrotingssaldo  2016 
 
Begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage 2016                        -326.265  
Septembercirculaire 2016 gemeentefonds                          -129.600  
Decemberwijziging 2016                                    -8.622  
Saldo begroting 2016                               -464.487  
 
 

3 Kanttekeningen 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2016. De uitkomst van de 
jaarrekening 2016 blijft echter omgeven door onzekerheden. Bij het afronden van het boekjaar en 
het opstellen van de jaarrekening zullen zich zeker nog wijzigingen (voordelig of nadelig) voordoen 
in het saldo van 2016. Pas na de controle van de jaarrekening door de accountant is er sprake van 
een definitief jaarrekeningresultaat 2016. 
 

4 Kosten, baten en dekking 

de begrotingswijziging voor het jaar 2016 als volgt vast te stellen: 
Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -21.175   -         -         -           -         -         -           -             

2 - Werk en Inkomen 52.630    -52.630   -         -           -         -         -           -             

3 - Kunst, Cultuur en Sport 12.500    -         -         -           -         -         -           -             

4 - Beheer openbare ruimte -350.677 -         -         -           -         -         -           -             

5 - Ruimtelijk beleid -13.863   -         95.000    -           -         -         -           -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 173.332  -48.787   -         -           -         -         -           -             

7 - Grondontwikkeling -         -         -         -           -         -         -           -             

Algemene Dekkingsmiddelen -552.364 340.390  -         -           -         -         -           -             

Saldo van baten en lasten -699.617 238.973  95.000    -           -         -         -           -             

Mutatie reserves 452.022  -         -         -95.000     -         -         -           -             

2018

0

neutraal

20192016 2017

0

neutraal

Resultaat -8.622 

voordeel

0

neutraal  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: Raadsbesluit laatste begrotingswijziging 2016 Z/16/038032/073269 

Wijziging investeringskredieten 2016 


