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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 27 september 2016  

Onderwerp:  2e Bestuursrapportage 2016 / RVS  Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z00A6F63C8F* 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2016; 

2. De begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de 2ste bestuursrapportage vast te stellen; 

3. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen: 

     -Krediet herinrichting Van der Marckstraat   € 80.000 

     -Krediet verlichting Persant Snoepweg   € 30.000 

     -Krediet fietsmaatregelen   € 885.000 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert door middel van 

bestuursrapportages over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van 

het begrotingsjaar. 

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op relevante afwijkingen op de volgende 

onderdelen; 

- doelen; 

- activiteiten; 

- budget. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Met ingang van 2016 wordt gerapporteerd op de relevante afwijkingen op doelen, activiteiten en 

budget. Met als aanvulling hierop ook de afwijkingen op de kredieten en een overzicht van de 

voortgang aangenomen moties. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De begrotingswijziging kan alle beleidsvelden raken vanwege het integrale karakter van de 

bestuursrapportage 

 

2 Beoogd effect 

Door middel van de begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo 2016 bijgesteld. De 

toelichting op de diverse begrotingsmutaties staat in de rapportage toegelicht per programma 

onder ‘Wat mag het kosten’. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder ‘Financieel overzicht 

totaal’. 

 
3 Kosten, baten en dekking 

De begrotingswijziging 2ste bestuursrapportage 2016 als volgt vast te stellen door de raad; 
Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 88.604       -40.000        -         -           -         -         -           -             

2 - Werk en Inkomen 317.755     -167.400      107.400  -85.400     134.800  -112.800 134.800    -112.800     

3 - Kunst, Cultuur en Sport -24.176      -              -         -           -         -         -           -             

4 - Beheer openbare ruimte -276.669    -28.000        -         -           -         -         -           -             

5 - Ruimtelijk beleid -120.000    -200.000      60.000    -           -         -         -           -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 73.430       -90.000        -         -           -         -         -           -             

7 - Grondontwikkeling -407.895    7.048.910    -         -           -         -         -           -             

Algemene Dekkingsmiddelen 110.236     -338.322      -         -7.500      -         -7.500     -           -7.500        

Saldo van baten en lasten -238.715    6.185.188    167.400  -92.900     134.800  -120.300 134.800    -120.300     

Mutatie reserves -4.115.628 -1.950.000   -60.000   -           -         -         -           -             

2018

14.500

nadeel

20192016 2017

14.500

nadeel

Resultaat -119.155 

voordeel

14.500

nadeel  

 

4 Beschikbaar stellen kredieten 

Naar aanleiding van deze rapportage stellen w ij voor om drie investeringskredieten beschikbaar 

te stellen. In de f inanciële gevolgen voor het beschikbaar stellen van deze kredieten is als volgt 

voorzien.  

Het krediet Herinricht ing Van der Marckstraat w ordt volledig uit het resultaat 2016 gedekt. 

Het bedrag w ordt gestort  in de egalisat iereserve exploitat ielasten.  

Het krediet verlicht ing Persant Snoepw eg komt in de plaats van een ander krediet. De 

kapitaallasten zijn al in het meerjarenbeeld opgenomen. 

De kapitaallasten voor het krediet f ietsmaatregelen zijn eveneens als in het meerjarenbeeld 

verw erkt. Voor de uitvoering is het noodzakelijk de beschikbaarstelling van dit  krediet naar 

voren te halen.   
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- Raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2016  Z/ Z/16/035816/69832 
- 2e bestuursrapportage 2016       Z/16/ 

 


