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WOORD VOORAF

De bestuursrapportage maakt inzichtelijk hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begrong 2016-2019 uitvoert. Liggen

we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalieakkoord probeert

het college de stand van zaken en de knelpunten steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Afwijkingenrapportage 

In goed overleg met uw raad rapporteren we met ingang van 2016 alleen nog over de afwijkingen op de begrong in

termen van doelen, acviteiten en geld. Doel hiervan is efficiënt omgaan met ieders jd en kort en bondig inzicht geven

in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, acviteiten en geld 

De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich

op afwijkingen van de afgesproken doelen, de daarbij behorende acviteiten en het geld dat ervoor nodig is. Een

rapportage die zich richt op afwijkingen gaat in het algemeen voorbij aan de uitvoering van de begrong die wel op

schema ligt. Voor de zaken die naar ons oordeel op schema lopen, verwijzen wij de lezer naar de programmabegrong.

De keuze voor een meer compacte rapportage op relevante afwijkingen moet zicht geven op de stand van de uitvoering

van de begrong. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een connue dialoog met uw raad mogelijk blij

maken. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realissch, dragen de acviteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de

gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande acviteiten?

Kapitaallasten en personele lasten

Conform het uitgangspunt van deze rapportage om slechts te rapporteren op afwijkingen presenteren wij naast

de rapportage per subprogramma ook twee dwarsdoorsneden. Voor alle programma's gezamenlijk besteden wij in

deze rapportage aandacht aan zowel de kapitaallasten als de personele lasten. Afwijkingen op kapitaallasten worden

doorgaans veroorzaakt doordat investeringen in het voorafgaande jaar zijn achtergebleven respecevelijk doordat

de afschrijving op acva later start. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, de

taakstellingen en de detacheringen betrokken, omdat ook het budgetbeheer in samenhang wordt uitgevoerd.

Oordeel college 

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegrong 2016 in grote lijnen op schema ligt. De

genoemde afwijkingen op doelen, acviteiten en geld zijn beperkt van omvang en impact.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders
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PROGRAMMA'S

De bestuursrapportage richt zich per (sub-)programma op de afgesproken doelen, de daarbij behorende acviteiten en

het geld dat ervoor nodig is.

De doelen en acviteiten van de primieve begrong zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze

bestuursrapportage.
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Financieel overzicht totaal
Ontwikkeling begrongssaldo

Het begrongsaldo representeert het vermoedelijke resultaat over 2016 naar de inzichten van dit moment. Nadat in

de 1e bestuursrapportage 2016 een voordeel was gemeld, komt daar op basis van de 2e bestuursrapportage 2016 nog

een voordeel bij van € 119.155. Uit de rapportage volgt verder een gering nadeel voor de jaren 2017 en verder. Bij de

decemberwijziging zal worden nagaan of voor dat structurele nadeel dekking kan worden aangegeven. In de begrong

2017 is dit nadeel niet meegenomen.

Wij merken overigens op dat de raadsbesluiten die bij mutaenummer 001 en 002 zijn aangehaald, ook structureel

doorwerken in het begrongssaldo van de opvolgende jaren. Dat begrongssaldo is in de begrong 2017-2020

meegenomen en daar is inmiddels een sluitende begrong en meerjarenbeeld gepresenteerd.

Nr. Ontwikkeling begrongssaldo 2016 2017 2018 2019

001 Maatsch parcipae en integrae vergunninghouders (RBS
07-03-2016)

129.600 0 0 0

002 Gemeentelijke Integrale Grondexploitae 2016 (RBS
09-05-2016)

74.597 0 0 0

003 1ste bestuursrapportage 2016 (RBS 04-07-2016) -411.306 0 0 0

Begrongssaldo na de 1ste bestuursrapportage 2016 -207.109 0 0 0

004 Resultaat 2de bestuursrapportage 2016 -119.155 14.500 14.500 14.500

Saldo begrong 2016-2019 -326.265 14.500 14.500 14.500

Afwijkingen per programma

Het beeld van de mutaes per programma is enigzins vertekend omdat enkele mutaes, zoals bijvoorbeeld de

verwerking van de meicirculaire gemeentefonds respecevelijk de ontwikkeling van de kapitaallasten, over de

programma's heen lopen. Het totaalresultaat van de rapportage bestaat onder andere uit een voordeel op de

voorziening dubieuze debiteuren ua van € 120.000, een voordeel op bouwleges van € 200.000 en een neo voordeel op

kapitaallasten van € 201.000. Nadelen zien we op kwijtschelding € 40.000, uitvoeringskosten sociale zaken € 45.000 en

op verkeer en vervoer € 130.000.

Mutae per programma 2016 2017 2018 2019

1A Lokale gezondheidszorg 0 0 0 0

1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 46.277 0 0 0

1C Jeugdbeleid 0 0 0 0

1D Jeugdhulp en prevenef jeugdbeleid 89.063 0 0 0

1E Lokaal onderwijsbeleid 13.420 0 0 0

1F Onderwijshuisvesng 0 0 0 0

Totaal Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 148.760 0 0 0

2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid) -35.000 22.000 22.000 22.000

2B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 232.755 0 0 0
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Mutae per programma 2016 2017 2018 2019

2C Vreemdelingenbeleid -47.400 0 0 0

Totaal Werk en Inkomen 150.355 22.000 22.000 22.000

3A Kunst en Cultuur 15.250 0 0 0

3B Sport 0 0 0 0

Totaal Kunst, Cultuur en Sport 15.250 0 0 0

4A Verkeer en vervoer 503.919 0 0 0

4B Water 0 0 0 0

4C Groen beleid en regio 0 0 0 0

4D Openbaar groen 0 0 0 0

4E Speelvoorzieningen -0 0 0 0

4F Riolering 21.951 0 0 0

4G Reiniging 72.399 0 0 0

Totaal Beheer openbare ruimte 598.268 0 0 0

5A Ruimtelijke ordening -260.000 0 0 0

5B Woonbeleid 0 0 0 0

5C Economische zaken 0 0 0 0

PROG 5D Duurzaamheid 0 0 0 0

Totaal Ruimtelijk beleid -260.000 0 0 0

6A Algemene regionale samenwerking 0 0 0 0

6B Bestuur en dienstverlening 368.365 0 0 0

6C Openbare orde en veiligheid -76.325 0 0 0

Totaal Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 292.040 0 0 0

7A Grondontwikkeling algemeen -47.648 0 0 0

7B Grondontwikkeling Centrumplan 0 0 0 0

7C Grondontwikkeling W4 -110.236 0 0 0

Totaal Grondontwikkeling -157.884 0 0 0

A Lokale heffingen 12.500 -7.500 -7.500 -7.500

B Alg. uitkering -381.515 0 0 0

C Onvoorzien 0 0 0 0

D Dividend 0 0 0 0

E Financiering 110.236 0 0 0

F Overig -647.165 0 0 0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen -905.944 -7.500 -7.500 -7.500

Totaal mutaes exploitae -119.155 14.500 14.500 14.500
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Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Doelen en acviteiten

1A Lokale gezondheidszorg

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Organiseren van een plaormbijeenkomst voor betrokken
organisaes.

Afwijking: Het doel is om zoveel mogelijk afstemming
en samenwerking tussen organisaes te bevorderen. De
plaormbijeenkomst als middel zeen we alleen in als
dit het doel ten goede komt. Voor 2016 plannen we een
plaormbijeenkomst tussen de organisaes en personen.

1B Wet maatschappelijke ondersteuning

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.1 Vergroten van het bereik van (specifieke) mantelzorgers
door aandacht en het aanbieden van waarderingsvormen.

Afwijking: Na de evaluae van de Leidse Pas als
mantelzorgwaardering, zal het college in het najaar van 2016
een nieuwe waarderingsvorm implementeren.

1C Jeugdbeleid

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Naast de lokale acviteiten voor jeugdparcipae is de regionale werkgroep cliëntparcipae Jeugdhulp gestart. Voor het
project CJG-parcipae wordt een andere opzet voorbereid.

Doelen

De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van parcipae, het smuleren van deelname aan- en
het zelf laten organiseren van acviteiten in de vrije jd van jongeren.

SMART doel Afwijkingen

3. Verhoging van de parcipae van jongeren aan het
beleidsproces om het (jeugd)beleid beter te laten aansluiten
bij de behoeen van de doelgroep .

Bovenop lokale investering is in Holland Rijnland de
werkgroep cliëntparcipae Jeugdhulp gestart. Hier is
specifieke aandacht voor de parcipae van jongeren.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.2 Het project 'Een CJG voor en door jongeren' connueren Er wordt een andere opzet voorbereid die beter past bij de
actuele situae.
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1D Jeugdhulp en prevenef jeugdbeleid

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

De uitgangspunten uit beleidsplan 'hart voor de jeugd' zijn aangescherpt. Op grond van deze uitgangspunten is het
inkoopproces voor 2017 gestart. Zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de gemeente Kaag en Braassem hee
aangegeven alleen nog het deel van de jeugdhulp wat veiligheid betre (gedwongen kader) regionaal in te willen kopen.

Doelen

De instroom in de zwaardere specialiseerde jeugdhulp beperken door de inzet van het JGT en de versterking van de
preveneve acviteiten van het CJG.

SMART doel Afwijkingen

1. In 2016 is er voldoende aanbod van kwalitaef goede
gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.

Op dit moment is er sprake van het ontstaan van wachtlijsten
bij een aantal jeugdhulpaanbieders. Tijdens het schrijven
van deze rapportage onderzoeken we welke maatregelen we
kunnen nemen om deze wachtlijsten te beperken of op te
lossen. In de begrong 2017 zal worden voorgesteld om de
komende jaren extra middelen beschikbaar te stellen voor
het bevorderen van de transformae (zie 3D-paragraaf).

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Uitwerken en implementeren van beleid ten behoeve van
de nieuwe jeugdwet.

Er hee een aanscherping van de uitgangspunten van
beleidsplan Hart voor de Jeugd plaatsgevonden. Op
basis daarvan is de inkoop 2017 gestart en is er een
regionale werkagenda gemaakt om de doorontwikkeling en
implementae verder vorm te geven.

1.2 De jeugdhulp wordt in Holland Rijnland verband
ingekocht.

De gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Kaag en
Braassem gaan met ingang van 2017 voor een groot deel de
jeugdhulp zelf inkopen. Alleen voor het gedwongen kader
maken zij nog deel uit van het gezamenlijke inkoopproces. De
overige gemeenten en de Tijdelijke Werkorganisae Jeugd
geven nu gezamenlijk vorm aan het inkoopproces.

1E Lokaal onderwijsbeleid

Geen afwijkingen.
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1F Onderwijshuisvesng

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

In april hee besluitvorming over renovae en herindeling van Kindcentrum De Voorhof plaatsgevonden. Hierbij hee de raad
een uitvoeringskrediet en middelen voor jdelijke huisvesng beschikbaar gesteld. In 2016 vinden de voorbereidingen op de
uitvoering plaats die in januari 2017 aanvangt. Omdat de renovae van de scholen in Voorhof doorschui naar 2017 vallen in
dat jaar de kapitaallasten vrij. Dit voordeel is in de kadernota 2017-2020 verwerkt.

In april en mei hee de OBSG het onderwijs verzorgd aan de - in aanvang - ongeveer 60 vluchtelingenkinderen die gehuisvest
zijn in de voormalige ROC-locae. Hiervoor is jdelijk gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg geschikt gemaakt. Het COA
draagt de kosten voor zowel het onderwijs als het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het gebouw. Inmiddels hebben
de vluchtelingen de opvanglocae weer verlaten.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 is de Leo Kannerschool op Touwbaan 42 een VMBO-T opleiding gestart in
het leegstaande deel waar voorheen de polie was gehuisvest. De kapitaallasten voor eerste inrichng en aanpassing van het
gebouwdeel en de extra te verwachten inkomsten in de algemene uitkering zijn in de kadernota 2017-2020 verwerkt.

Doelen

Het binnen de weelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, efficiënt inzeen van de beschikbare
onderwijsaccommodaes conform de beleidsuitgangspunten van het vigerende integraal huisvesngsplan. 

SMART doel Afwijkingen

1. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het Integraal
Huisvesngsplan (IHP) 2016-2020, waarin het besluit over
het acveren van het krediet voor de renovae van het
scholencomplex Voorhof, vastgesteld door de gemeenteraad.

In de raadsplanning is al opgenomen dat het bijgestelde IHP
wordt ingebracht voor de raad van november.

2. De scholen Hasselbraam en Regenboog worden
gerenoveerd en geherstructureerd tot een (breed)
Kindcentrum met ruimte voor opvang en -bij leegstand- aan
onderwijs gerelateerde funces.

In 2016 vindt de aanbesteding van de werkzaamheden plaats.
De uitvoering gebeurt in de eerste hel van 2017.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

1A Lokale gezondheidszorg

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 1A Lokale gezondheidszorg 0 0 0 0

1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AU meicirculaire 2016 WMO (DU62) 18.556

AU meicirculaire 2016 AWBZ 27.721 0 0 0

Eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorz -40.000

Kosten Regiotaxi -100.000

Restant taakstelling WMO 31.868

Storng Res. Sociaal Domein 108.132

Totaal 1B Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 46.277 0 0 0

1C Jeugdbeleid

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 1C Jeugdbeleid 0 0 0 0

1D Jeugdhulp en prevenef jeugdbeleid

AU meicirculaire 2016 Jeugdzorg 89.063 0 0 0

Totaal 1D Jeugdhulp en prevenef jeugdbeleid 89.063 0 0 0

1E Lokaal onderwijsbeleid

AU meicirculaire 2016 Peuterspz (DU205) 13.420 0 0 0

Totaal 1E Lokaal onderwijsbeleid 13.420 0 0 0

1F Onderwijshuisvesng

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 1F Onderwijshuisvesng 0 0 0 0

Totaal mutaes Programma 1 148.760 0 0 0
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Mee- en tegenvallers:

Programma 1B Wet Maatschappelijke Ondersteuning

- De algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de meicirculaire respecevelijk tussenjdse

specificaes van het ministerie van BZK. De hogere decentralisaeuitkeringen (voordeel) bij algemene dekkingsmiddelen

worden hier gecompenseerd door een hoger programmabudget (nadeel) voor de specifieke regeling.

- Op de eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo wordt een hoger bedrag geïnd dan vooraf ingeschat. De kosten

voor de Regiotaxi lijken lager uit te vallen dan begroot. Met deze meevallers kan het restant van de taakstelling worden

weggewerkt. Voor het overige voordeel ad. € 108.132 zal de storng in de reserve Sociaal Domein worden bijgeraamd.

Programma 1D Jeugdhulp en prevenef jeugdbeleid

De algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de meicirculaire respecevelijk tussenjdse

specificaes van het ministerie van BZK. De hogere decentralisaeuitkeringen (voordeel) bij algemene dekkingsmiddelen

worden hier gecompenseerd door een hoger programmabudget (nadeel) voor de specifieke regeling.

Programma 1E Lokaal onderwijsbeleid

De algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de meicirculaire respeevelijk tussenjdse

specificaes van het ministerie van BZK. De hogere decentralisaeuitkeringen (voordeel) bij algemene dekkingsmiddelen

worden hier gecompenseerd door een hoger programmabudget (nadeel) voor de specifieke regeling.
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Programma 2 : Werk en Inkomen
Doelen en acviteiten

2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid)

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage hebben we een inhaalslag gemaakt in het aantal gevoerde gesprekken in het
kader van Klant in Beeld. Het aantal uitkeringen op grond van de Parcipaewet sjgt over 2016 gezien licht, maar minder
dan landelijk het geval is. De daling van de werkloosheid zien we hier dus nog niet terug. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de extra instroom van statushouders, jongeren en mensen die voorheen onder de Wsw en Wajong vielen.

Doelen

Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien

SMART doel Afwijkingen

1. De omvang van het klantenbestand Parcipaewet
ontwikkelt zich in 2016 posiever dan het landelijk
gemiddelde

Net als in 2015 valt in het tweede kwartaal van 2016 een
lichte daling van het aantal uitkeringen waar te nemen.
Het eerste kwartaal liet nog een kleine sjging zien. We
beschikken landelijk over de cijfers van januari tot en met
mei (CBS). In die periode steeg het aantal uitkeringen met
2,76%. In Leiderdorp was dat in dezelfde periode 0,57%. We
voldoen daarmee aan het gestelde doel. In het 3e kwartaal
is overigens wel weer een sjging te zien, van in totaal 2,27%
ten opzichte van begin dit jaar.

2. In 2016 plaatsen we 5 klanten met een loonwaarde lager
dan 100% op een zo regulier mogelijke werkplek

Tot 1 juli zijn 8 klanten met een loonkostensubsidie geplaatst,
drie meer dan ten jde van de eerste bestuursrapportage.
We liggen dus ruim voor op schema. Het aantal
garanebanen ligt eind juni op 5, waarvan 2 bij de gemeente
Leiderdorp (groenvoorziening en gemeentewinkel). Doordat
een garanebaan 25,5 uur omvat, tellen deze twee banen
gezien de omvang mee als 2,3 garanebaan. Het totale aantal
garanebanen komt daarmee uit op 5,3.

3. In 2016 is 50% van het klantenbestand maatschappelijk
acef

In 2015 is met de hel van het Leiderdorpse klantenbestand
een Klant in Beeld-gesprek gevoerd. In deze gesprekken
komt onder andere aan de orde in hoeverre de klant
maatschappelijk acef is. In 2016 zijn de Klant In Beeld-
gesprekken voortgezet en zijn de mensen uitgenodigd
die we in 2015 nog niet hadden gesproken. Eind juni
2016 hebben we in totaal 383 klanten gesproken (99%
van het klantenbestand). Van dit aantal zijn 216 mensen
maatschappelijk acef, dat is 56,4%. Hiermee voldoen we aan
het gestelde doel.
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Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.1 Plaatsen van bijstandsgerechgden met een loonwaarde
lager dan 100% door middel van al dan niet jdelijke
loonkostensubsidies

Posief met betrekking tot inzet loonkostensubsidies.

2.2 Het in beperkte mate inzeen van beschue werkplekken
(nieuw) voor bijstandsgerechgden met een loonwaarde
tussen circa 20 en 40%

Het aantal klanten op een beschue werkplek bedraagt nul,
waarmee de realiteit achterblij bij de verwachngen. Dit
beeld zien we overigens ook in veel andere gemeenten. Er
blijken nog geen geschikte kandidaten te zijn voor wie dit
instrument het best passend is. De intene om dit instrument
in te zeen blij nieemin ongewijzigd.

3.2 Invulling geven aan het minimabeleid Er zijn extra communicae-acviteiten uitgevoerd om de
mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds nog meer onder de
aandacht te brengen van aanbieders, intermediars en ouders.

2B Sociale Werkvoorziening (SW)

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Eind 2015 bedroeg het aandeel begeleid werken of detacheringsplaats 37,5%, flink lager dan het doelpercentage in 2015 van
44,2%. Eind juni 2016 is dit met 36,3% nog iets verder gedaald. Zoals wij eerder al stelden, komt door de (overigens gewenste)
uitstroom naar regulier werk van de groep met de meeste arbeidsmarktpotene het realiseren van het gestelde doel in
toenemende mate onder druk te staan. De achterblijvende groep is immers steeds lasger extern plaatsbaar.

Doelen

Het plaatsen van zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap op een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

SMART doel Afwijkingen

1. In 2016 neemt het percentage Wsw'ers op begeleid
werken of detacheringsplaats toe

Het aantal is ten opzichte van eind 2015 iets gedaald. Het
begrote percentage voor 2016 van 47% lijkt op basis van de
ontwikkelingen in de afgelopen 18 maanden niet realissch.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Plaatsen Wsw'ers op begeleid werken of
detacheringsplaats

Blij percentueel achter bij de prognose (zie boven).

2C Vreemdelingenbeleid

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

De realisae van de doelen en uitvoering van de geplande acviteiten voor 2016 lopen op schema.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.1 Realiseren van de huisvesngstaakstelling De huisvesngstaakstelling voor de eerste hel van 2016 is
net niet gehaald. De verwachng is dat in de tweede hel van
2016 de achterstand uit de eerste hel wordt ingehaald.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 2: Werk en Inkomen

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid)

Voorziening dub debiteuren -102.000 0 0 0

Voorziening dub debiteuren -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Verhoging kwijtschelding 40.000 40.000 40.000 40.000

DVO budget 2016 45.000 0 0 0

Totaal 2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid -35.000 22.000 22.000 22.000

2B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)

AU meicirculaire 2016 parcipae 232.755 0 0 0

Totaal 2B Sociale Werkvoorziening (SW) 232.755 0 0 0

2C Vreemdelingenbeleid

Verhoging bijdrage COA 0 67.400 94.800 94.800

Verhoging bijdrage COA -47.400 -67.400 -94.800 -94.800

Totaal 2C Vreemdelingenbeleid -47.400 0 0 0

Totaal mutaes Programma 2 150.355 22.000 22.000 22.000

Mee- en tegenvallers:

Programma 2A Alg. Bijst (Bijz. bijst./min.beleid)

-Op basis van de daadwerkelijke ontvangsten wordt bepaald of het te hanteren percentage voor oninbaarheid moet

worden aangepast. Dat percentage voor Leiderdorp is in 2015 bepaald op 70%. Bij Leiden is dat 60%. Het beleid rondom

terugvordering is in Leiderdorp gelijk aan Leiden. De ontvangsten worden per ontstaansjaar geregistreerd. Op basis van

de daadwerkelijke ontvangsten wordt het oninbaarheidspercentage nu verlaagd naar 60%. Daardoor kan een bedrag

van € 102.000 incidenteel vrijvallen uit de voorziening dubieuze debiteuren over de jaren t/m 2015. Daarnaast zal er

eind 2016 minder worden gestort. Dat levert naar verwachng structureel € 18.000 op. Het totale voordeel voor 2016

bedraagt derhalve € 120.000.

-Het budget voor kwijtscheldingen blijkt op basis van ervaringscijfers structureel te laag.

-Uitvoeringskosten DVO: De definieve nacalculae over 2015 bedroeg € 1.176.575, € 61.337 hoger dan

begroot (er was voor 2016 rekening gehouden met een nog te betalen bedrag van € 43.000, op basis van de voorlopige

nacalculae 2015). De hogere kosten voor de uitvoering zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het gestegen

aantal klanten, waardoor extra formae moest worden ingezet, en het toegenomen beroep op schuldhulpverlening. De

uitvoeringskosten voor 2016 liggen naar alle waarschijnlijkheid minimaal op een gelijk niveau als in 2015 (circa € 62.000

hoger dan begroot). Een correce van de btw op schuldhulpverlening 2015 zorgt in 2016 voor een incidenteel voordeel

van € 35.661. Per saldo is het tekort op de DVO-budgeen 2016 circa € 45.000.

Op basis van de eerder gemaakte afspraken met de gemeente Leiden zullen de uitvoeringskosten vanaf 2017 naar

verwachng verder toenemen, doordat eerder niet bij Leiderdorp in rekening gebrachte kosten vanaf die datum wel

in rekening zullen worden gebracht. De hoogte van die addionele kosten zullen eind van het jaar, in het kader van de

onderhandelingen over de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, bekend zijn.
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Programma 2B Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

De algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de meicirculaire respecevelijk tussenjdse

specificaes van het ministerie van BZK. De hogere decentralisaeuitkeringen (voordeel) bij algemene dekkingsmiddelen

worden hier gecompenseerd door een hoger programmabudget (nadeel) voor de specifieke regeling.

Programma 2C Vreemdelingenbeleid

Dit betre de toename van de rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichge

asielgerechgden. De toename van de rijksbijdrage is te voorzichg geraamd, namelijk op basis van 20 statushouders,

terwijl het 40 statushouders betre. Voor 2016 leiden extra inkomsten tot een meevaller van € 47.400. Vanaf 2017

moet het budget van programma 2C worden opgehoogd voor maatschappelijke begeleiding aan inburgeringsplichge

asielgerechgden.
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Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
Doelen en acviteiten

3A Kunst en Cultuur

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

In januari 2016 is aan de raad de concept Cultuurnota 2016-2019 voorgelegd. Deze ache de raad nog niet rijp voor
besluitvorming. Vervolgens is er een informaeavond geweest waar de visie en doelen van het stuk zijn besproken met
raadsleden. De raad hee de concept Cultuurnota geagendeerd voor het Poliek Forum van 5 september. Doordat de
conceptnota nog niet definief is vastgesteld, is er sprake van een lichte achterstand op de uitvoering. Waar de budgeen al
vaststaan, is getracht zoveel mogelijk in de geest van de oude en nieuwe nota te handelen. De gemeenteraad hee de nieuwe
nota op 12 september 2016 vastgesteld.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Vernieuwen website Afwijking: door het nog niet vaststellen van de
conceptcultuurnota is hier nog niet mee begonnen. Verwacht
wordt dat het vernieuwen van de website wordt verschoven
naar 2017.

2.2 Plaormsessies voor nieuwe projecten Afwijking: de plaormsessies hebben nog niet
plaatsgevonden. Wel is op iniaef van het Cultuurnetwerk
begonnen met een nieuwe gezamenlijke acviteit op te
zeen. Deze zal rond Kerst 2016 plaatsvinden.

3.1 Opstellen uitvoeringsplan bibliotheekvoorziening Afwijking: daar het plan voor de toekomst van een
bibliotheekvoorziening raakvlakken hee met het
Accommodaevraagstuk van onder andere de Sterrentuin,
wordt dit in nauwe afstemming opgepakt.

3B Sport

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

In 2016 en 2017 worden alle overeenkomsten met sportverenigingen in lijn gebracht met de nieuwe arrangementen
voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaes. Verenigingen kunnen ervoor kiezen om het onderhoud aan de
accommodae die zij in gebruik hebben zelf te doen of de gemeente daar een kostendekkende vergoeding voor te betalen.
De meeste sportverenigingen onderhouden de sportaccommodae volledig zelf. In opdracht van de gemeente onderhoudt
een onderhoudsbedrijf de overige sportaccommodaes (gedeeltelijk). Verenigingen die deze sportaccommodaes gebruiken
betalen op dit moment nog geen kostendekkend tarief. De verwachng is dat zij dat ook in 2017 nog niet betalen. Daarmee
wijken wij af van een van de doelen in de sportnota (zie 3.1). Wij verwachten in 2017 afspraken gemaakt te hebben met de
verenigingen over hoe zij binnen afzienbare termijn wel een kostendekkend tarief betalen.
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Doelen

Sport- en beweegaanbieders kunnen zelfstandig funconeren. De buitensportaccommodaes worden verzelfstandigd.

SMART doel Afwijkingen

3. In 2017 wordt een kostendekkend tarief in rekening
gebracht voor de huur van de sportvelden.

Voor het gebruik van de meeste gemeentelijke
buitensportaccommodaes brengen wij in 2017 een
kostendekkend tarief in rekening. Voor een beperkt aantal
buitensportaccommodaes is 2017 echter niet haalbaar. Wij
verwachten wel in 2017 afspraken gemaakt te hebben met
deze verenigingen over hoe zij binnen afzienbare termijn wel
een kostendekkende vergoeding betalen voor het gebruik van
de sportaccommodaes.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

4.1 Wij iniëren een gesprek met Sporondsen Nederland
en/of Schng Sportaccommodae Alecto (SSA) om
mogelijkheden te onderzoeken om het beheer en onderhoud
van velden in de Bloemerd bij Sporondsen Leiderdorp of
SSA onder te brengen (indien RCL en Velocitas dat niet zelf
willen organiseren).

Alle onderhoudswerkzaamheden die de gemeente nog
zelf deed aan de koral- en voetbalsportaccommodae
in De Bloemerd zijn inmiddels uitbesteed. Er worden dus
geen gesprekken gevoerd met Sporondsen en/of Schng
Sportaccommodae Alecto met dit doel. Wel maakt het in
eigen beheer nemen van (een deel van) de onderhoudswerk-
zaamheden door de verenigingen RCL en Velocitas deel uit
van de gesprekken die wij met ze (gaan) voeren over een
nieuwe overeenkomst.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

3A Kunst en Cultuur

Extra inkomsten COA (Z/16/032776) -44.750 0 0 0

monitoring onderzoek accomodaes 60.000 0 0 0

Totaal 3A Kunst en Cultuur 15.250 0 0 0

3B Sport

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 3B Sport 0 0 0 0

Totaal mutaes Programma 3 15.250 0 0 0

Mee- en tegenvallers:

Programma 3A Kunst en Cultuur

- Extra inkomsten van COA voor huisvesng onderwijs vluchtelingen (eerder gemeld in zaaknummer

Z/16/032776/63218).

- Verder is het budget voor de monitoring onderzoek accomodaes (carrousel) overgeheveld van programma 5A naar

programma 3A.



2de Bestuursrapportage 2016 -- gemeente Leiderdorp20

Programma 4 : Beheer openbare ruimte
Doelen en acviteiten

4A Verkeer en vervoer

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de doelen. Voor de acviteiten geldt dat we in de 1e bestuurrapportage al hebben gemeld dat
de startdatum van de invoering R-net vertraagd is naar december 2017. Er zijn twee werkzaamheden, Mauritssingel en
Ericalaan-Acacialaan-Hoogmadeseweg, die we door extra onderzoek/keuzes pas in 2017 kunnen uitvoeren.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.3 Realiseren R-net (HOV). In de stuurgroep R-net is besloten om de startdatum te
verlaten van 17 december 2016 naar 17 december 2017.

3.1 Herinrichng Ericalaan, Acacialaan en Hoogmadeseweg. Realisae wordt verdaagd tot na een andere beleidskeuze
over de verkeersstructuur op deze en omliggende wegen.
Waarschijnlijk worden de werkzaamheden pas in 2017
uitgevoerd.

3.3 Herinrichng Mauritssingel. Nader onderzoek op asfaltconstruce moet uitwijzen
welke maatregelen binnen de scope passen. Door dit nader
onderzoek zullen de werkzaamheden wellicht in 2017
uitgevoerd worden.

4B Water

Geen afwijkingen.

4C Groenbeleid en regio

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de doelen van het subprogramma Groenbeleid & regio. En bij de acviteiten zijn afwijkingen in de
planning voor polder Achthoven en het Groene Hart centrum.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Afronden inrichngswerkzaamheden polder Achthoven De uitvoering is eind augustus gestart en wordt voor 15
maart 2017 afgerond.

2.1 Het A4-informaecentrum en de directe omgeving

omvormen tot een Groene Hart centrum.

Dit is vertraagd door aanleg 380 KV-verbinding door TenneT.
Opening van het omgevormde informaecentrum zal in 2019
plaatsvinden.

TenneT huurt het gebouw tot en met december 2018 als
informaecentrum en kantoorruimte.
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4D Openbaar Groen

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de doelen. Onder 'Acviteiten' is genoemd dat de besluitvorming over het actualiseren van de
verordening op de beplanng plaatsvindt in 2017. Het opstellen van het toekomstbeeld park De Houtkamp is vertraagd.

Doelen

Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.

SMART doel Afwijkingen

3. In 2025 is de GEHS gerealiseerd en hebben de
ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp voldoende
biodiversiteit.

De realisae vindt zoveel mogelijk plaats binnen het integraal
beheer van de openbare ruimte (werk met werk maken).

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.3 Verordening op de beplanngen actualiseren Eerst moet de actualisae van het bomenbeleid klaar
zijn, zodat we die beleidsvisie kunnen meenemen in de
verordening. In 2016 starten wij met de actualisae van de
verordening. Besluitvorming zal begin 2017 plaatsvinden. De
hieraan verbonden taakstelling kunnen we daardoor ook pas
in 2017 realiseren.

3.2 Natuurmeetnet nulmeng afronden In het 3e kwartaal van 2016 wordt dit in combinae met het
natuurmeetnet van Leiden aanbesteed.

4.1 Toekomstbeeld park De Houtkamp opstellen Vertraagd door evaluae evenementen in Houtkamp

4E Speelvoorzieningen

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de gestelde doelen en acviteiten met betrekking tot speelvoorzieningen.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.1. Bewoners enthousiasmeren om speelplaatsen te willen
adopteren.

Speelplaats aan de Rozemarijntuin is door
bewonersvereniging de Kruidentuin geadopteerd.

2.3. Omvormen van formele naar informele speelplaatsen. Speelplaats Rozemarijntuin blij formeel en wordt beheerd
door de bewonersvereniging de Kruidentuin.

4F Riolering

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de gestelde doelen. Het oplossen van de wateroverlast in de Leyhof nemen we op in het integrale
beheerproject waarbij we ook de wegen en het groen in de Leyhof aanpakken. De voorbereiding vindt voornamelijk plaats in
2016. Uitvoering vindt plaats in 2017.
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Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.1 Oplossen wateroverlast in bijvoorbeeld de wijk
Zijlkwarer en Leyhof

Zijlkwarer wordt dit jaar afgerond, de maatregelen in de
Leyhof voeren we na nader onderzoek in 2017 uit.

2.3 Hydraulische berekeningen (riool & water) uitvoeren Dit onderzoek kan uitlopen naar 2017 vanwege de
complexiteit.

4G Reiniging

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de gestelde doelen. Op het ondergronds brengen van bovengrondse milieucorners is een afwijking
gemeld.

Doelen

Het in eigen beheer tegen een zo gunsg mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van
afvalstoffen aomsg uit parculiere huishoudens. Vergroten leeaarheid openbare ruimte.

SMART doel Afwijkingen

3. Terugdringen van overlast door honden. De moe hondenplezier wordt uitgevoerd.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

Het ondergronds brengen van de nu nog bovengrondse
milieucorners.

Is terugverwezen en vervangen door de moe afvalscheiding.
Deze wordt nu uitgevoerd via een scenario-onderzoek.

Op 2 locaes de ondergrondse plascinzameling mechanisch
laten verdichten om grotere hoeveelheden te kunnen
inzamelen.

Gereed
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Kredieten

Omschrijving
Bedragen x € 1.000

Krediet Restant
krediet

Afwijking

Herinrichng Van der Marckstraat 80 Naar aanleiding van het onderzoek is nu al duidelijk dat de
Van der Marckstraat op zeer korte termijn heringericht moet
worden. Op basis van de onderzoeksuitkomsten van het
trillingsonderzoek kunnen we bepalen welke aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn om (mogelijke) schade aan de
huizen te voorkomen.Tijdens het opstellen van IBOR waren
deze ontwikkelingen nog niet bekend. Daardoor is met deze
kosten in een eerder stadium geen rekening gehouden.
Voorgesteld wordt om dit krediet voor 2016 beschikbaar te
stellen.

Verlichng Persant Snoepweg 30 Er was € 30.000 begroot voor de vervanging Openbare
Verlichng op de Splinterlaan in 2015. Deze kosten zijn echter
al meegenomen in een project voor de Splinterlaan. De
verlichng langs het fietspad Persant Snoepweg ter hooget
van de heemtuin blijkt na onderzoek niet te voldoen. We
stellen voor de € 30.000 die over is van de Splinterlaan
hiervoor in te zeen.

Verlichng Splinterlaan - 30 Zie hierboven.

Fietsmaatregelen 885 In de raad van 7 juli 2015 is de brief van het college
over Uitvoering Fietsnota behandeld. Naar aanleiding
hiervan is in de begrong 2016 een investering in 2018
opgenomen van € 885.000. Om in 2018 de realisae van
fietsmaatregelen te kunnen afronden moeten we nu starten
met de voorbereiding. De daadwerkelijk aanleg zal dan
halverwege 2017 aanvangen, zodat we in 2018 de aanleg
van de fietsmaatregelen kunnen afronden. Hiermee start de
afschrijving conform de begrong in 2019.
Om de voorbereidingskosten en de kosten van de aanleg al in
2016 en 2017 te kunnen maken, stellen we voor het krediet
beschikbaar te stellen.

Totaal Programma 4 Beheer
openbare ruimte

965  

Moes en amendementen

M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisae/voortgang

moe Spoedmaatregelen
wateroverlast

3-11-2010 Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in
het Zijlkwarer.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 4: Beheer Openbare Ruimte

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

4A Verkeer en vervoer

Hydraulische palen 75.000 0 0 0

Rentekosten kredieten 116.832 0 0 0

Verkeersmaatregelen 55.000 0 0 0

Storng bestemmingsreserve integraal beheer;
Onderuitpung kapitaallasten 177.087

Storng egalisaereserve expliotaelasten;
Herinrichng Van der Marckstraat 80.000

Totaal 4A Verkeer en vervoer 503.919 0 0 0

4B Water

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 4B Water 0 0 0 0

4C Groen beleid en regio

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 4C Groen beleid en regio 0 0 0 0

4D Openbaar groen

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 4D Openbaar groen 0 0 0 0

4E Speelvoorzieningen

Geen wijzigingen -0 0 0 0

Totaal 4E Speelvoorzieningen -0 0 0 0

4F Riolering

Verhoging baten rioolrechten -28.000

Toevoeging aan voorziening 28.000

Toevoeging voorziening riolering;
Onderuitpung kapitaallasten 21.951

Totaal 4F Riolering 21.951 0 0 0

4G Reiniging

Kosten fecalienzuiger -3.100 0 0 0

Kosten fecalienzuiger 3.100 0 0 0

Hondenbelasng 9.100

Storng egalisaereserve reiniging;
Onderuitpung kapitaallasten 63.299

Totaal 4G Reiniging 72.399 0 0 0

Totaal mutaes Programma 4 598.268 0 0 0
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Mee- en tegenvallers:

Programma 4A Verkeer en Vervoer

- Rondom het Winkelhof zijn in het verleden verzinkbare palen (Pollers) geplaatst. Dit is ooit gedaan om de

parkeeroverlast van winkelend publiek voor de omwonenden tot een minimum te beperken. De Pollers zijn ooit

aangescha met een levensduur van ca. 8 jaar, waarbij nooit rekening is gehouden met vervanging. Dit omdat de Pollers

met het ingaan van het Centrumplan toch overbodig zouden worden. Het Centrumplan is echter nooit doorgegaan,

maar de Pollers dienen wel vervangen of grondig onderhouden te worden. Hiervoor is eenmalig € 75.000 benodigd, te

bekosgen vanuit het budget wegen. Dit gee een overschrijding.

- Op het onderdeel verkeer en vervoer wordt in 2016 een voordeel gerealiseerd van € 276.838 als gevolg van lagere

kapitaallasten (rente en afschrijving) dan geraamd. Dit voordeel is toegelicht in de bijlage 'kapitaallasten' van deze

rapportage. Oorzaak is dat investeringskredieten in 2015 niet zijn afgerond waardoor de afschrijving in 2017 start en

de rente 2016 wordt geacveerd. Hoewel dat in overeenstemming is met het bestaande beleid stellen wij voor om de

geacveerde rente inzake het krediet Engelendaal terug te boeken en ten laste van de exploitae te brengen. Die rente

was daar immers al begroot. Deze bijstelling is ook in lijn met de nieuwe BBV-regels die 'ficeve' rente zoveel mogelijk

uitsluiten.

- In 2016 zijn er enkele tegenvallers geweest binnen programma 4. Ondermeer extra kosten voor beheer en onderhoud

van pollers en de vervanging van de snelheidsdisplay na een aanrijding hebben geleid tot een tegenvaller van € 20.000.

Daarnaast is gekozen voor een aangepaste proef op de Van der Marckstraat en wordt er onderzoek uitgevoerd naar

trillingsklachten op de Van Poelgeestlaan. Tezamen met een extra onderzoek naar de bereikbaarheid van de Baanderij

hee dit geleid tot een tegenvaller van € 35.000.

Op basis van het onderzoek kan bepaald worden welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om (mogelijke)

schade aan de huizen te voorkomen. Deze maatregelen zullen aanpassing betreffen van de inrichng en/of de diepere

grondlagen. Kosten van deze herinrichng worden geschat op € 80.000. Als afschrijvingstermijn is 15 jaar aangehouden.

- Verder stellen wij voor de voordelen op kapitaallasten (zie ook de bijlage kapitaallasten) voor zover relevant, toe te

voegen aan de reserve IBOR.

Programma 4F Riolering

-Als gevolg van de afrekening 2015 wordt een overschot verwacht op de baten rioolheffing voor 2016 van € 28.000. Dit

bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening riolering.

- Verder stellen wij voor de voordelen op kapitaallasten (zie ook de bijlage kapitaallasten) voor zover relevant, toe te

voegen aan de voorziening rioleringen.
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Programma 4G Reiniging

- Doelstelling is onder meer: meer doen aan de hondenpoep overlast zoals die door veel burgers ervaren wordt.

Middels de DZB is hiervoor een medewerker geworven en is er eveneens een werkvoertuig in de vorm van een

fecaliënzuiger aangescha. In het betreffende collegebesluit is aangegeven dat de kosten worden meegenomen in de 2e

bestuursrapportage 2016. De kosten worden gedekt binnen de begrong reiniging.

- Er is in 2016 controle hondenbelasng ingesteld. De kosten van deze controle waren niet geraamd, daarom dient

het budget voor 2016 eenmalig te worden verhoogd met € 9.100. De baten hondenbelasng zijn structureel hoger

geworden als gevolg van deze controle, naar inschang € 7.500.

- Verder stellen wij voor de voordelen op kapitaallasten (zie ook de bijlage kapitaallasten) voor zover relevant, toe te

voegen aan de reserve egalisae reiniging.
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Programma 5 : Wonen en Ondernemen
Doelen en acviteiten

5A Ruimtelijke ordening

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Bestemmingsplan Driegatenbrug is op dit moment niet actueel, maar kan dit jaar nog worden vastgesteld. Daarmee
wordt ook het doel dat alle bestemmingsplannen actueel zijn behaald. Voor de acviteiten gelden beperkte afwijkingen
in de planning(gebiedsvisie Baanderij, cultuurhistorisch beleid en bestemmingsplan Nieuw Centrum). Intergemeentelijke
structuurvisie Leidse Ring en begraafplaatsbeleid zijn respecevelijk niet mogelijk en niet nodig.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel Afwijkingen

2.1 Alle bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn actueel (niet
ouder dan 10 jaar).

Binnen Leiderdorp is één bestemmingsplan nog niet actueel
(Driegatenbrug).

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Opstellen van een gebiedsvisie voor De Baanderij.
Opstellen van een gebiedsvisie voor Lage Zijde.
Opstellen aceprogramma als uitwerking van de gebiedsvisie
A4-zone.
Intergemeentelijke structuurvisie Leidse Ring.
Intergemeentelijke 'Omgevingsvisie 2014' voor Leidse regio.

In verband met de actulisaeplicht en de doorloopjd voor
een complex plan als De Baanderij wordt al dit jaar gestart
met een bestemmingsplan voor de Baanderij. We beginnen
met een inventarisae, die ook nodig en te gebruiken is
voor de op te stellen gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie hee
betrekking op ontwikkelingen op de lange termijn en zal
parallel aan de bestemmingsplanprocedure daarom in 2017
worden opgepakt.
In overleg met Leiden is bij nader inzien besloten geen
intergemeentelijke structuurvisie Leidse Ring op te stellen.

2.1 Actualiseren bestemmingsplan 'Achthovenerpolder'.
Actualiseren bestemmingsplan 'Driegatenbrug'.
Bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling 'Amaliaplein'.
Bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling 'Cardea'.
Start actualisae bestemmingsplan 'Nieuw Centrum'.

De actualisae voor Nieuw Centrum is aankelijk van
Wereldhave en vindt daarom naar verwachng pas in 2017
plaats.

2.2 Volgen ontwikkelingen Omgevingswet.
Standaardisae van bestemmingsplannen.
Opstellen Nota kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen.
Actualiseren afwijkingenbeleid.
Afronden welstandbeleid.
Opstellen cultuurhistorisch beleid.
Opstellen begraafplaatsbeleid.

Het opstellen van het cultuurhistorisch beleid vindt dit
jaar plaats, de afronding en vaststelling in 2017. Voor de
begraafplaats vindt een verkenning plaats. Besluitvorming
of (nieuw) beleid nodig is, staat gepland voor het vierde
kwartaal.

5B Woonbeleid

Geen afwijkingen.
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5C Economische zaken

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

De BIZ Baanderij is helaas niet tot stand gekomen en het is onzeker of er nog dit jaar een vastgesteld plan is voor de
vitaliteitsboulevard.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.2 Het verder uitwerken en realiseren van een
vitaliteitsboulevard

Met alle betrokkenen worden de eerste stappen gezet om de
ambie te realiseren. Onzeker is of er dit jaar een vastgesteld
plan ligt. Dit is aankelijk van de benodigde jdsinspanning.

1.6 Het samenwerken met de ondernemers over de
uitvoering van de BIZ Baanderij

Het iniaef om te komen tot een BIZ Baanderij is gestrand.
Dat betekent dat we geen gevolg meer geven aan deze
acviteit.

5D Duurzaamheid

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de doelen van het subprogramma Duurzaamheid. Een posieve afwijking is dat er meer leningen
zijn verstrekt dan we als doel hadden. De vaststelling van de Duurzaamheidsagenda is verplaatst naar begin 2017.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2016-2025 De Duurzaamheidsagenda kan in het eerste kwartaal 2017
worden vastgesteld.

2.1 Het uitvoeren van de duurzaamheidslening In totaal zijn er 50 leningen toegekend, dus meer dan
verwacht.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 5: Wonen en ondernemen

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

5A Ruimtelijke ordening

Verhoging inkomsten omgevingsvergunning -200.000 0 0 0

monitoring onderzoek accomodaes -60.000

Budgetoverheveling gebiedsvisie -60.000 0 0 0

Storng reserve jaarafsluing; Ruimtelijke
ordening 60.000 0 0 0

Onrekking reserve jaarafsluing; Ruimtelijke
ordening 0 -60.000 0 0

Budgetoverheveling gebiedsvisie 0 60.000 0 0

Totaal 5A Ruimtelijke ordening -260.000 0 0 0

5B Woonbeleid

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 5B Woonbeleid 0 0 0 0

5C Economische zaken ,

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 5C Economische zaken 0 0 0 0

PROG 5D Duurzaamheid

Geen wijzigingen 0 0 0

Totaal PROG 5D Duurzaamheid 0 0 0 0

Totaal mutaes Programma 5 -260.000 0 0 0

Mee- en tegenvallers:

Programma 5A Ruimtelijke Ordening

- Een grote boeking van 2015 en een toename van het aantal aangevraagde vergunningen maken dat we dit jaar een

flinke meevaller hebben op de leges omgevingsvergunning. De stand van de egalisaereserve omgevingsvergunning

staat per 1/1/2016 op ruim € 288.000, dit is hoger dan het signaalbedrag van deze reserve ad. € 250.000. De verhoging

van de inkomsten omgevingsvergunning komt dus incidenteel ten gunste van het saldo 2016.

- We verwachten dit jaar circa € 60.000 over te houden omdat een aantal projecten vertraagd is (onder andere

gebiedsvisie Baanderij, bestemmingsplan Nieuw Centrum), de kosten voor andere projecten meevallen of niet begrote

inkomsten voor enkele projecten zijn ontvangen. De invoering van de Omgevingswet zal extra kosten met zich mee

brengen, die op dit moment qua hoogte nog niet goed in te schaen zijn. Voor de gebiedsvisie De Baanderij is budget

beschikbaar gesteld voor 2016, de visie kan echter pas in 2017 worden opgesteld. Daarom stellen wij voor dit bedrag via

een begrongswijziging mee te nemen naar 2017.

- Verder is het budget voor de monitoring onderzoek accomodaes (carrousel) overgeheveld van programma 5A naar

programma 3A.
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Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
Doelen en acviteiten

6A Algemene regionale samenwerking

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Geen afwijkingen

6B Bestuur en dienstverlening

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Het thuisbezorgen van reisdocumenten vergt aanpassing van wet- en regelgeving. Wij zijn in afwachng van die aanpassingen.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

2.2 Starten pilot thuisbezorgen reisdocumenten en
rijbewijzen.

In het eerste kwartaal van 2016 is de landelijke pilot, de
proeuin 'Bezorgen reisdocumenten', geëvalueerd. Naar
aanleiding daarvan is besloten om de wet- en regelgeving
aan te passen, om het bezorgen van reisdocumenten voor
alle gemeenten mogelijk te maken. Naar verwachng is
dit halverwege 2017 afgerond. Pas daarna wordt besloten
hoe het thuisbezorgen van reisdocumenten landelijk
geïmplementeerd gaat worden

6C Openbare orde en veiligheid

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er wordt uitvoering gegeven aan de in het uitvoeringsplan geformuleerde prioriteiten. Er zijn geen relevante afwijkingen. De
eerste evaluae van het uitvoeringsplan hebben we in juni 2016 aan de raad aangeboden.

Doelen

Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk
verhogen, zowel in objecef als in subjecef opzicht.

SMART doel Afwijkingen

4. Verminderen van geluidoverlast door inzet van toezicht en
handhaving.

Een onderzoek wordt verricht naar geluidsoverlast bij
evenementen in de Houtkamp. Binnenkort zullen de eerste
resultaten bekend zijn.
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Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1 Aanpak woninginbraken Prevene-informae is dit jaar anders opgezet:
gecombineerd met de open brandweerdag en een
bewonersmarkt. De polie is aanwezig met een promoe- en
(fiets)graveerteam.

Moes en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisae/voortgang

moe Carillion 4-11-2009 Het carillon staat opgeslagen bij
de klokkenmaker (Pet & Fritsen).
Er is besloten (na ideeën van
burgers) om het carillon terug te
plaatsen in het centrum, zodra het
Centrumplan gereed is.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 6: Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

6A Algemene regionale samenwerking

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 6A Algemene regionale samenwerking 0 0 0 0

6B Bestuur en dienstverlening

Aoeking paternosterkasten 25.907 0 0 0

Stelpost informaemanagement 67.000

Extra inhuur derden 90.000 0 0 0

Detacheringsinkomsten -90.000 0 0 0

Storng in de algemene reserve: 1.100.000

Onrekking uit de algemene reserve: -1.100.000

Storng egalisae exploitaitelasten reserve;
Ringweg Noord 1.100.000 0 0 0

Onrekking gemeenschappelijke regeling Oude
Rijnzone -1.100.000 0 0 0

Storng gemeenschappelijke regeling Oude
Rijnzone; uitg. 2013 terugstorten in de res. ORZ 47.648

Storng egalisae exploitaitelasten reserve;
Ringweg Noord 227.810

Totaal 6B Bestuur en dienstverlening 368.365 0 0 0

6C Openbare orde en veiligheid

Reslutaat VRHM 2015 -76.325 0 0 0

Totaal 6C Openbare orde en veiligheid -76.325 0 0 0

Totaal mutaes Programma 6 292.040 0 0 0

Mee- en tegenvallers:

Programma 6B Bestuur- en dienstverlening

- Op de balans staan nog paternosterkasten geacveerd met een boekwaarde van € 25.907. Deze paternosterkasten zijn

echter niet meer aanwezig binnen de gemeente en moeten daarom in één keer worden afgeschreven.

- De inhuur derden voorziet voor een deel in de jdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten

worden gedekt uit het structule formaebudget. Dekking voor de inhuur wordt voor een deel gevonden in de opbrengst

van detachering van medewerkers.

- Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. De detachering wordt vooraf doorgaans

niet begroot, maar door de inzet van deze medewerkers ontstaat een voordeel binnen de loonkosten.

- Bij raadsbesluit Z/16/033408/64336 over de herinrichng Vlikoterrein is uiteengezet dat de ontvangen bijdrage

toereikend is voor de geplande uitvoering. Het eerder gereserveerde bedrag van € 1,1 miljoen wordt teruggestort in

de algemene reserve. Bij de behandeling van het raadsvoorstel Ringweg Noord is door uw raad verzocht om een meer

concrete dekking voor de investeringsbijdrage aan te geven. In de begrong 2017 doen we u daarvoor een voorstel
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dat ook effect hee op de rapportage 2016. Onderdeel van dat voorstel is namelijk dat de vrijvallende reservering

van € 1,1 miljoen wordt geoormerkt voor Ringweg Noord en daarvoor ook wordt toegevoegd aan de egalisaereserve

exploitaelasten.

- De kosten van € 47.648 die eerder ten laste van het gereserveerde bedrag van € 1,1 miljoen zijn gebracht, worden

nu alsnog ten laste van het investeringskrediet gebracht dat bij voornoemd raadsbesluit beschikbaar is gesteld.

Verder wordt de geraamde onrekking voor de aankoop grond teruggedraaid. Die kosten komen ook ten laste van het

investeringskrediet.

Programma 6C Openbare orde en veiligheid

Met betrekking tot de openbare orde en veiligheid is een meevaller te melden. Het resultaat over 2015 van de

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) was posief, per saldo ontvangt Leiderdorp een

bedrag van € 76.325.
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Programma 7 : Grondontwikkeling
Doelen en acviteiten

7A Grondontwikkeling algemeen

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn geen afwijkingen op de doelen en geringe afwijkingen bij de acviteiten van het subprogramma Grondontwikkeling. De
ontwikkeling van schetsplan Driemaster loopt enige vertraging op door zorgvuldige inpassing en overleg met omwonenden,
en door de onderhandelingen over de grondprijs voor de middeldure huurwoningen. Naar verwachng kunnen we eind 2016
wel een voorstel aan de raad doen om met het globale plan in te stemmen. Daarna zal nog de ruimtelijke procedure worden
doorlopen.
Amaliaplein is vertraagd. Het wachten was op een reace van de provincie op het detailhandelsaspect. Met de uitwerking
van het schetsplan kan nu daadwerkelijk worden gestart. Naar verwachng zal dat eind dit jaar nog gereed zijn en met de
omgeving afgestemd worden. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt daardoor later dan gepland.

Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

3.1 vaststellen bestemmingsplan Amaliaplein Vertraagd, inmiddels akkoord van provincie op aspect
detailhandel. Plan eerst verder uitwerken voordat
bestemmingsplan kan worden afgerond. Vaststelling 2017.

3.2 Instemmen met verklaring van geen bedenkingen voor
ontwerpplan Driemaster

Aankelijk van 1.1 en 2.2. Vermoedelijk in 2017.

7B Grondontwikkeling Centrumplan

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Er zijn afwijkingen op de doelen en de meeste acviteiten. Uitbreiding van Winkelhof en verbetering van de omgeving is
geheel aankelijk van door eigenaar te ontwikkelen plannen. Ieder kwartaal vindt op bestuurlijk niveau overleg om de
stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen te bespreken. De kans dat dit jaar vergunning kan worden verleend voor een
(alleszins) acceptabel plan is uitgesloten.

Begin dit jaar is onderzocht of kantoren geschikt zijn voor huisvesng van statushouders. Verbetering Statendaalderplein is in
principe pas aan de orde na realisae uitbreiding Winkelhof en zal in 2016 begeleid, noch uitgevoerd worden.

Doelen

Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en
leelimaat in Leiderdorp maken.

SMART doel Afwijkingen

1. Het ten opzichte van 2010 verbeteren en vergroten van het
winkelareaal in Winkelhof en aantrekkelijker maken van het
Centrum in 2017

Het verbeteren van het bestaande deel van Winkelhof is
gebeurd (denk aan versstraat). Uitbreiding is aankelijk van
planontwikkeling door Wereldhave. Gaat niet lukken in 2017.

2. Het openbaar gebied in het centrum uiterlijk in 2018 ten
opzichte van 2010 kwalitaef hoogwaardiger inrichten.

Aankelijk van planontwikkeling door Wereldhave. Als dit
niet gerealiseerd wordt in 2017, is het ook waarschijnlijk dat
de buitenruimte niet in 2018 gerealiseerd wordt.
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Geplande acviteiten voor 2016

Acviteit Afwijkingen

1.1. Vergunning verlenen voor 1e uitbreiding en begeleiding
verdere uitbreiding/wijzigingsplannen

Geheel aankelijk van planontwikkeling door Wereldhave.
Gaat niet lukken in 2016.

1.2. Opstellen herziening bestemmingsplan De herziening is aankelijk van planvorming, dus dit gaat ook
niet lukken in 2016.

1.3. Gronden bouwrijp maken (verwijderen restanten
kelder)voor feitelijke start bouw

Geheel aankelijk van planontwikkeling door Wereldhave.
Gaat niet lukken in 2016.

2.1. Begeleiden verbetering Statendaalderplein Dit wordt niet in 2016 gerealiseerd, want het
Statendaalderplein volgt na realisae uitbreiding Winkelhof.

7C Grondontwikkeling W4

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2016

Het is zeer onzeker of we het doel dat de werklocae Bospoort in 2017 tot ontwikkeling is gebracht behalen. Tot op heden
hebben wij nog geen concrete plannen van IKEA mogen ontvangen. Voor de doelstelling om Plantage en Mauritskwarer te
ontwikkelen en de acviteiten zijn geen afwijkingen.

Doelen

Genereren van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4

SMART doel Afwijkingen

2. In 2017 hebben wij in het plangebied W4 de werklocaes

Bospoort en Vierzicht tot ontwikkeling gebracht.

Het is onzeker of de locae Bospoort in 2017 tot ontwikkeling
kan worden gebracht. Dit is erg aankelijk van de plannen
van IKEA.

Moes en Amendementen

M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisae/voortgang

moe HSL-infocentrum 28-6-2010 In vierde kwartaal besluitvorming
raad over toekomst Infocentrum.
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Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Programma 7: Grondontwikkeling

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

7A Grondontwikkeling algemeen

uitg. 2013 terugstorten in de res. ORZ -47.648 0 0 0

Onrekking gemeenschappelijke regeling Oude
Rijnzone; tegenboeking 2016 250.000

tegenboeking 2016 -250.000

Totaal 7A Grondontwikkeling algemeen -47.648 0 0 0

7B Grondontwikkeling Centrumplan

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal 7B Grondontwikkeling Centrumplan 0 0 0 0

7C Grondontwikkeling W4

2de wijziging GIG leegboeken 2015 2.160.173 0 0 0

2e wijziging GIG leegboeken 2015 4.888.737

Storng bestemmingsreserve W4 2e wijziging
GIG leegboeken 2015 -2.160.173

Storng bestemmingsreserve W4 2e wijziging
GIG leegboeken 2015 -4.888.737

Rente voorz neg grexen BBV -110.236

Totaal 7C Grondontwikkeling W4 -110.236 0 0 0

Totaal mutaes Programma 7 -157.884 0 0 0

Mee- en tegenvallers:

Programma 7A Grondontwikkeling algemeen

Voor de toelichng op deze mutaes verwijzen wij hier naar de mutaes bij programma 6B.

Programma 7B Grondontwikkeling W4

Met ingang van 2016 is de rente op de voorziening negaeve grondexploitaes weelijk bepaald op 2,00%. De

geraamde dotae aan de voorziening is gebaseerd op 3,50% en wordt nu verlaagd in overeenstemming met het

weelijke percentage. De verlaging wordt gecompenseerd door een verlaging van de rentevergoeding op het product

geldleningen. De overige mutaes betreffen een aanvulling op de uitkomsten van de GIG 2016 en de daarmee

samenhangende terugboeking van de GIG 2015 en zijn budgeair neutraal.
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Algemene dekkingsmiddelen
Doelen en acviteiten

Algemene dekkingsmiddelen

Geen afwijkingen.

Wat mag het kosten?

Financiële afwijking Algemene dekkingsmiddelen

Begrongswijziging 2016 2017 2018 2019

A Lokale heffingen

Hondenbelasng -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

Verlaging opbrengst aanmaningen 20.000 0 0 0

Totaal A Lokale heffingen 12.500 -7.500 -7.500 -7.500

B Alg. uitkering

AU meicirculaire 2016 -350.822 0 0 0

Storng Behoedszaamheidsreserve; AU
meicirculaire 2016 -30.693

Totaal B Alg. uitkering -381.515 0 0 0

C Onvoorzien

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Totaal C Onvoorzien 0 0 0 0

D Dividend

Geen wijzigingen 0 0 0

Totaal D Dividend 0 0 0 0

E Financiering

Rente voorz neg grexen BBV 110.236 0 0 0

Totaal E Financiering 110.236 0 0 0

F Overig

Onderuitpung kapitaallasten -647.165 0 0 0

Totaal F Overig -647.165 0 0 0

Totaal mutaes Algemene dekkingsmiddelen -905.944 -7.500 -7.500 -7.500
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Mee- en tegenvallers:

A Lokale heffingen

- Er is in 2016 controle hondenbelasng ingesteld. De baten hondenbelasng zijn structureel hoger geworden als gevolg

van deze controle, naar inschang € 7.500.

- De begrote opbrengst aanmaningen blijkt te hoog op basis van ervaringscijfers.

B Algemene Uitkering

De algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de meicirculaire respecevelijk tussenjdse

specificaes van het ministerie van BZK. De hogere decentralisaeuitkeringen (voordeel) worden gecompenseerd door

een hoger programmabudget (nadeel) voor de specifieke regeling. Het resultaat op de algemene uitkering zelf wordt

verrekend met de behoedzaamheidsreserve algemene uitkering.

E Financiering

Met ingang van 2016 is de rente op de voorziening negaeve grondexploitaes weelijk bepaald op 2,00%. De

geraamde dotae aan de voorziening is gebaseerd op 3,50% en wordt nu verlaagd in overeenstemming met het

weelijke percentage. De verlaging wordt gecompenseerd door een verlaging van de rentevergoeding op het product

geldleningen.

F Onderuitpung kapitaallasten

Voor de toelichng op dit voordeel wordt verwezen naar de bijlage 'kapitaallasten' in deze rapportage.
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BIJLAGEN
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Kapitaallasten
Het resultaat op kapitaallasten is onderdeel van deze rapportage. Voor het overzicht hebben wij deze resultaten

hier apart in beeld gebracht en het totaalbedrag in de rapportage zelf in één bedrag vermeld onder de algemene

dekkingsmiddelen. In de bijgevoegde begrongswijziging zijn de ramingen voor de kapitaallasten uiteraard op de

betreffende programma's bijgesteld.

Kostenplaats Begrong
Kapitaallasten

Werkelijke
kapitaallasten

Resultaat op
Kapitaallasten

6221011 Wegen binnen de bebouwde kom 567.383,00 517.882,71 49.500,29 *

6258003 Speelplaatsen 38.595,00 3.450,41 35.144,59 *

6221004 houten bruggen 47.191,34 12.716,62 34.474,72 *

6224001 Waterwerken 24.410,00 0,00 24.410,00 *

6254006 Kunstobjecten onderhoud 16.812,50 0,00 16.812,50 *

6221001 Doesbrug 8.769,72 0,00 8.769,72 *

6221050 Onderhoud armaturen/lichtmast. 7.975,00 0,00 7.975,00 *

6272102 Reinigingsrecht/afvalstoffenheffing 210.639,20 147.340,67 63.298,53 **

6272201 Pompen en riolen 438.706,28 416.755,29 21.950,99 ***

6221061 Verkeerslichten 311.002,13 34.163,73 276.838,40

5205280 Kostenplaats tracemiddelen 237.426,85 181.775,71 55.651,14

6200261 Informae management 150.408,40 122.308,99 28.099,41

6253101 RCL 31.354,76 17.297,57 14.057,19

Overige mutaes < € 10.000 4.489.281,97 4.479.099,02 10.182,95

Totaal (voordelig saldo) 647.165,43

Dit voordelig saldo wordt als volgt verwerkt:

Verrekenen met de Bestemmingsreserve Integraal Beheer -/- 177.086,82 *

Verrekening met de Egalisaereserve Reiniging -/- 63.298,53 **

Verrekening met de Voorziening Riolering derden -/- 21.950,99 ***

Inzet ter dekking van terugboeken geacveerde
kapitaallasten

-/- 116.832,00

Verlaging stelpost kapitaallasten Informae management -/- 67.000,00

Voordelig saldo (ten gunste van het rekeningresultaat) 200.997,09
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Het voordeel op kapitaallasten van € 647.165 valt niet volledig vrij. De resultaten op enkele budgeen worden immers

verrekend met de daarvoor ingestelde egalisaereserve of voorziening. Verder is de stelpost informaemanagement

gedekt door lagere kapitaallasten zoals voorzien in de kadernota 2015. Tensloe stellen wij voor om een deel van het

voordeel te gebruiken voor het terugboeken van geacveerde rente. Dit voorstel wordt nader toegelicht bij programma

4A maar hee een directe relae met het voordeel op de kapitaallasten. Rekening houdend met voorgaande mutaes

komt het neo voordeel op een bedrag van € 200.997.
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Personele lasten
Overzicht personele lasten

Voor de 2e rapportage is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose

afgezet tegen de begrong voor de relevante personele kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

■ Salarislasten

■ Inhuur derden

■ Detachering

■ Taakstellingen

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitae opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die

rechtstreeks geboekt worden op investeringen/voorzieningen/grondexploitaes zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Loonkosten Totaal %

begroot salarissen 9.742.870 100%

prognose salarissen 9.327.240 96%

ruimte/tekort salarissen 415.630 4%

begroot inhuur 226.453 100%

prognose inhuur 686.040 303%

ruimte/tekort inhuur -459.587 -203%

begroot detachering -28.181 100%

prognose detachering -323.751 1149%

ruimte/tekort inhuur 295.570 -1049%

taakstelling -333.114

totaal ruimte/tekort -81.501 -0,8%

tekort
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Salarislasten

De loonkosten blijven achter op de begrong. Dit is onder andere het gevolg van diverse openstaande vacatures met

name bij de afdeling gemeentewerken en beleid. Deze vacatureruimte wordt gedeeltelijk gebruikt voor de inhuur van

derden. Daarnaast is de budgeaire ruimte nodig om het restant van de oude formae- en efficiencytaakstelling en de

taakstelling die is ontstaan door de invoering van HR21 2016 in te vullen.

Inhuur derden

De inhuur derden voorziet voor een deel in de jdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten

worden gedekt uit het structule formaebudget. In de begrong zijn daarnaast een aantal specifieke budgeen

beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisae van deze budgeen moet dan ook in samenhang met de uitpung

van de salarislasten worden beoordeeld. De geraamde inhuur wordt naar aanleiding van deze rapportage verhoogd met

€ 295.000.

Detachering

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier

de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. De detachering wordt vooraf doorgaans

niet begroot maar door de inzet van deze medewerkers ontstaat een voordeel binnen de loonkosten. Ook voor deze

post geldt dat deze in samenhang met de totale loonkosten moet worden beoordeeld. Op basis van deze prognose zal

de raming van de opbrengst detacheringen worden verhoogd met € 295.000. Daar staat tegenover dat de ramingen

voor inhuur met hetzelfde bedrag toenemen.

Taakstelling

De oorspronkelijke formae- en efficiencytaakstelling is met ingang van 2016 structureel ingevuld. De verwerking in

de lopende begrong is echter, in aansluing op de invoering van het funcewaarderingssysteem HR21, per 1 april

2016 doorgevoerd. Daarnaast is als gevolg van de invoering van HR21 een nieuwe taakstelling ontstaan die binnen

de formae moet worden opgelost. Dat is overeenkomsg de afspraak dat de budgeaire effecten HR21 binnen de

salarisbegrong worden opgevangen. De invulling van deze taakstelling wordt gevonden in de ruimte op de post

salarissen.

Samenvang

Het totaal van de personele lasten- en baten laat een geringe (0,8%) afwijking ten opzichte van de begrong zien. Op dit

punt melden we dan ook geen voor- of nadeel. Wel wordt een wijziging in de begrong doorgevoerd om de raming voor

inhuur en detacheringen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid.
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3 decentralisaes
WMO

In het kader van gewijzigde verantwoordingseisen vanuit het Rijk is de begrong voor het sociaal domein met ingang van

2015 anders ingedeeld. De begrong Wmo is opgebouwd uit Wmo maatwerk immaterieel, Wmo maatwerk materieel en

Wmo overige voorzieningen.

De tabel bevat de gewijzigde begrong 2016 (en verder), op basis van de laatste prognose, uitgaande van het huidige

cliëntenbestand en uitgaven. Alle taakstellingen zijn inmiddels ingeboekt. Binnen de Wmo wordt over 2016 rekening

gehouden met een overschot. Er dient echter nadrukkelijk een slag om de arm gehouden te worden omdat facturae

van geleverde huishoudelijke ondersteuning en begeleiding over 2016 achterblij (voor een groot deel nog niet hee

plaatsgevonden). Hierdoor is het moeilijk om een inschang te maken van de kosten op basis van de daadwerkelijke

inzet. Met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning wordt in 2017 een significante sjging van de kosten

verwacht als gevolg van een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur.

In het ‘grijze’ gebied tussen jeugdigen en volwassenen (jeugd en Wmo) wordt er specifiek aanvullend beleid ontwikkeld

voor de doelgroep 18- tot 27-jarigen, om te komen tot een integrale aanpak van jongeren die nu tussen wal en schip

dreigen te raken bij de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo. Voor de invulling hiervan zal een aanvullend voorstel

worden voorgelegd aan het college. Hiervoor is voldoende dekking aanwezig binnen de beschikbare budgeen.
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WMO budgeen1 1e BR
2016

Verwerkte
mutaes

Mei
circulaire /
gemelde

mee- en/of
tegenvallers

Stand
budget 2e
BR 2016

Opmerkingen:

Uitgaven:

WMO maatwerk immaterieel:

-Hulp bij het Huishouden 1.063.954 0 1.063.954

-Vervoer 478.272 0 -100.000 378.272 Kosten regiotaxi lager
dan begroot

-Begeleiding 1.717.000 7.645 1.724.645 December circulaire 2015
€ 7.645 voordeel

-Integrale aanpak 16-27 jarigen 70.000 0 70.000

-Persoonsgebonden budget 600.000 0 600.000

-restant taakstelling t.l.v. Sociaal Domein -59.589 0 59.589 0 Mei circulaire 2016
€ 27.721 voordeel
(begrongswijziging
2e Bestuursrapportage
2016). Restant tekort
ad. € 31.868 bijgeramen
t.l.v. de storng
reserve Sociaal Domein
(begrongswijziging
2e Bestuursrapportage
2016)

WMO maatwerk materieel:

-Woningaanpassingen, hulpmiddelen ed. 1.189.618 -63.524 1.126.094 Mutae doorbelaste
interne kosten

WMO overige voorzieningen:

-Loket STL 385.322 0 385.322

-Vangnet en opvang 109.000 0 109.000

-Ouderenbeleid 305.013 0 305.013

-Ondersteuning alg.voorzieningen (incl.
Toelage Huish.Hulp € 461.266)

1.102.198 136.933 1.239.132 Budgetoverheveling HHT
2015 € 142.927
Overheveling naar
Progr.2 tbv nieuwe
vormen van Parcipae
-/- € 50.000
Mutae doorbelaste
interne kosten € 44.006

-Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 165.185 15.000 180.185 Mantelzorgcompliment
(amendement resultaat
bestemming 2015)

Storng reserve Sociaal Domein
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WMO budgeen1 1e BR
2016

Verwerkte
mutaes

Mei
circulaire /
gemelde

mee- en/of
tegenvallers

Stand
budget 2e
BR 2016

Opmerkingen:

Kadernota 2015 267.647 108.132 375.779 Mutae storng Res.
Sociaal Domein (Saldo
genoemde meevallers en
restant taakstelling)

Totaal uitgavenbudget WMO: 7.125.973 96.054 67.721 7.557.396
1 *) De bedragen die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief interne kosten en uitvoeringskosten door derden.

Jeugd

De TWO Jeugdhulp stelt vast dat er in 2016 een te groot verschil ontstaat tussen de beschikbare financiële middelen

voor zorg in natura (ZIN) en de vraag naar jeugdhulp en dat op het moment het werken aan transformaedoelen ernsg

wordt belemmerd.

In totaal wordt aan de gemeenten in Holland Rijnland € 10 miljoen gevraagd om de ontstane knelpunten op te lossen,

verdeeld over twee voorstellen:

A. Oplossen financiële knelpunten Jeugdhulp 2016 (ZIN) € 3 miljoen

B. Smuleren van transformaedoelen 2016 t/m 2019 € 7 miljoen

Voor Leiderdorp betekent dit voor 2016 een bedrag van € 150.891 voor een eenmalige inzet voor het oplossen van

financiële knelpunten en een bedrag van € 50.297 voor de bijdrage van 2016 aan het fonds voor smulering van

transformaedoelen. Beide bedragen worden gevonden binnen de begrong van 2016. Dit neemt niet weg dat er

mogelijk voor 2016 nog een tekort zal ontstaan welke geschat wordt op € 125.000 (aandeel Leiderdorp).

Voor 2017 en volgende jaren worden de bedragen voor een Tijdelijk fonds Jeugdhulp (Smuleren van

transformaedoelen) in de begrong 2017-2020 meegenomen.

Gedecentraliseerde Jeugdbudgeen1 1e BR
2016

Verwerkte
mutaes

Mei
circulaire /
gemelde

mee- en/of
tegenvallers

Stand
budget 2e
BR 2016

Opmerkingen:

Uitgaven:

Loket JGT

-Loket 230.700 0 0 230.700

-Persoonlijk gebonden budget 385.044 0 0 385.044

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

-Specialissche inzet JGT 706.150 0 706.150
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Gedecentraliseerde Jeugdbudgeen1 1e BR
2016

Verwerkte
mutaes

Mei
circulaire /
gemelde

mee- en/of
tegenvallers

Stand
budget 2e
BR 2016

Opmerkingen:

-Regionale gespecialiseerde jeugdhulp 3.246.696 -7.712 89.063 3.328.047 December circulaire 2015
€ 7.712 nadeel
Mei circulaire 2016
€ 89.063 voordeel
(begrongswijziging
2e Bestuursrapportage
2016)

-Veiligheid/jeugdreclas./opvang jeugd 461.253 0 0 461.253

Totaal Jeugdhulpbudget 5.029.843 -7.712 89.063 5.111.194
1 *) De bedragen die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief interne kosten en uitvoeringskosten door derden.

Werk

Budgeen Parcipaewet 1 1e BR
2016

Verwerkte
mutaes

Mei
circulaire /
gemelde

mee- en/of
tegenvallers

Stand
budget 2e
BR 2016

Opmerkingen:

Uitgaven:

Parcipaewet 858.607 0 0 858.607

WSW 2.662.548 -2.033 232.755 2.893.270 December circulaire 2015
€ 2.033 nadeel
Mei circulaire 2016
€ 232.755 voordeel
(begrongswijziging
2e Bestuursrapportage
2016)

3.521.155 -2.033 232.755 3.751.877
1 *) De kosten die in deze tabel zijn opgenomen zijn inclusief interne kosten en uitvoeringskosten door derden.
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GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
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POSTBUS 35
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071 54 58 500
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