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1 - In de prognosebrief staat het volgende: “Het resultaat op algemene dekkingsmiddelen wordt 
veroorzaakt door een hogere voorziening voor oninbaarheid als gevolg van een toename van de 
belastingdebiteuren.” Wat wordt er gedaan om deze ontwikkeling aan te pakken en te keren?
Antwoord:
Als de aanslag niet op tijd wordt betaald stuurt de invorderingsambtenaar een aanmaning met een 
betalingstermijn van 10 dagen. Bij het uitblijven van betaling zal de invorderingsambtenaar in de regel een 
dwangbevel laten uitvaardigen met een 'bevel' om binnen 2 dagen te betalen. De betekening  van dit 
dwangbevel kan per gewone post. Het dwangbevel is een executoriale titel op grond waarvan de 
belastingdeurwaarder, net als de gewone deurwaarder, beslag op inkomen, inboedel of bankrekening kan 
leggen. Daarnaast kan de invorderingsambtenaar nog bij de werkgever, uitkeringsinstantie of bank van de 
belastingschuldige vorderen dat zij de belastingaanslag betalen (een vereenvoudigd derdenbeslag). De 
toename van de belastingvorderingen wordt mede veroorzaakt doordat de dwangbevelen later worden 
opgelegd dan gebruikelijk. Daarnaast is eind 2017 een kohier van ca. € 130.000 opgelegd die in de loop 
van 2018 wordt ontvangen resp. ingevorderd. 

2 - Uitgaven op een ander moment doen betekent ook dat de bedragen anders zijn. Sommige zaken 
worden duurder, andere goedkoper. Wat zijn de verwachte verschillen als het gaat om de nu werkelijk 
verwacht te maken kosten 2018 en de destijds geraamde kosten 2017?
Antwoord:
De stelling is juist. Prijsontwikkelingen en marktwerking leiden tot afwijkingen in de 
bestedingsmogelijkheden. Budgetoverheveling passen we toe voor activiteiten die doorschuiven. Het is 
niet gebruikelijk dat er op dat moment extra budget of een budgetkorting wordt doorgevoerd. De basis 
blijft dat het budget het ‘maximaal’ te besteden bedrag representeert.    

3 - Welke concrete onderdelen van de uitvoering duurzaamheidsagenda a € 60.000,- zijn gepland, maar 
nog niet uitgevoerd in 2017? 
Antwoord: 2017 stond in het tekenen van het opstarten van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 
2017-2025. In de raadsbrief van 8 mei  (180508)hebben wij u inhoudelijk geïnformeerd over de stand van 
zaken t.b.v. de uitvoering van de agenda. Veel van de opgestarte activiteiten hebben in 2017 nog niet 
geleid tot kosten. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzamingstrajecten voor scholen, sportverenigingen, 



ondernemers en VvE’s, opzetten van wijkaanpakken, Energieambassadeurs, opzetten Goed Campagne en 
het ondersteunen van een energiecoöperatie. Deze kosten verwachten wij in te maken 2018. Verder 
hebben we een aantal activiteiten nog niet kunnen uitvoeren die voor 2017 op de planning stonden. 
Voorbeelden zijn het vervolgonderzoek naar de windenenergie in Leiderdorp (door terughoudendheid 
van de Provincie heeft wordt dit regionaal opgepakt) en de energiescans voor particulieren.  Nadere 
studies rondom de warmte rotonde en het van het gas afbrengen van de Oranjewijk zullen in 2018 zullen 
plaatsvinden.

4 - Onder meer voor de duurzaamheidsagenda is een begrote uitgave van € 35.000,- niet gedaan, maar 
hiervoor wordt geen overheveling gevraagd. Waarom wordt deze uitgave niet doorgeschoven?
Is dit voor meer uitgaven het geval en kan dat worden gespecificeerd?

Antwoord: 
Bij de vaststelling van de begroting 2017 is op grond van motie 8 n.a.v. de kadernota 2017-2020 een extra 
budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsagenda. In de 2e bestuursrapportage 
2017 is een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar 2018. In het raadsvoorstel n.a.v. de prognosebrief 
stellen wij nu voor om ook de resterende  € 60.000 over te hevelen aangezien de werkelijke uitgaven in 
2017 binnen het daarvoor reeds beschikbare bedrag in 2017 gedekt zijn. 


