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Geachte leden van de raad,

De aanbieding van de jaarstukken 2018 zal in verband met de doorlooptijd van het
controleproces niet eerder dan eind mei kunnen plaatsvinden. De vaststelling van
de jaarrekening is geagendeerd op l juli 2019.

Gelet op deze planning informeren wij u, vooru¡tlopend op het verschijnen van de
jaarrekening, over het voorlopige resultaat over 2OL8 en doen wij u een voorstel
voor de budgetoverheveling van 2018 naar 2019 én het instellen van een nieuwe
voorziening.

De start van de accountantscontrole van de jaarrekening is op dit moment nog
onzeker. Desalniettemin verwachten wij dat die controle eind mei zal worden
afgerond. Wij merken op dat het voorlopige resultaat als gevolg van deze controle
nog aangepast kan worden.

Het voorlopige resultaat 2018, na toevoeging aan de reserves bedraagt € 333.000
voordelig. ln onderstaande tabel is dit resultaat uitgesplitst per programma inclusief
de resultaatafhankelijke verrekeningen met de reserves. Vervolgens is het resultaat
per programma kort toegelicht.
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Programmo 7 Meedoen in LeiderdorP

De uitkomsten betreffen met name het sociaal domein. Op de WMO-budgetten is

een meevaller van € 418.000 (begeleiding) gerealiseerd. Door een gewijzigde

financieringssystematiek zijn de uitgaven voor intensieve begeleiding gedaald met

ca. € 100.000 terwijl het aantal inwoners wat gebruik maakt van begeleiding gelijk is

gebleven. De budgettoename als gevolg van de verhoging van de decentralisatie

uitkering via de meicirculaire gemeentefonds 2017 en 2018 van resp. € 249.000 en €

7S.OO0 is mede de oorzaak van deze meevaller. Verder blijft er ca. € 200.000 op het

participatiebudget over door een lager beroep op deze regeling en de harmonisatie

van de subsidie aan VluchtelingenWerk in de Leidse regio. Het budget op jeugd valt

ca. € 250.000 minder nadelig uit dan verwacht' Dat komt door de (ruime)

ophogingen van het budget in 2018. We hebben in 20L8 realistisch begroot,

hiervoor hadden we destijds ongeveer 1 miljoen extra gevraagd. We hadden toen

nog geen rekening gehouden met de extra middelen voor jeugdhulp die in 20L8 zijn

toegevoegd uit de algemene uitkering omdat dat toen nog niet bekend was.

Tenslotte is er een voordeel op de bijdrage aan Sportfondsen van € 93.500

gerealiseerd. De resultaten op het sociaal domein zijn verrekend met de reserve

sociaal domein als gevolg waarvan de oorspronkelijke onttrekking aan deze reserve

van € 1".353.000 in 201"8 nu uitkomt op een onttrekking van € 497.000. ln 2018

neemt deze reserve voor het eerst af.
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Voor afualinzameling en vuilverwerking is een onderbesteding van € 915.000

ontstaan door het nog niet invoeren van een andere manier van afualinzameling bij

hoogbouw. Daarnaast waren de kosten van vuilverwerking ook lager dan begroot'

Ook zijn er meer opbrengsten behaald uit afualinzameling dan begroot voor een

bedrag van€267.000. Het voordeel op deze activiteit is teruggestort in de reserve

Reiniging, zodat de middelen beschikbaar zijn als de afualinzameling bij hoogbouw

alsnog van start gaat.

Het resultaat op de grondexploitatie is € 919.000 voordelig door tussentijdse

winstneming en vrijval uit de voorziening voor negatieve grondexploitaties. Dit

resultaat wordt verrekend met de reserve bouw- en grondexploitaties.

Progrommo 3 Bestuur en orgonisatie van Leiderdorp

De kosten voor het bestuur zijn € 23.000 voordelig. Dit voordeel wordt ingezet om

het budget voor het onderzoek naar de lichte regionale samenwerking over te

brengen naar 2OL9. Het voordeelop bedrijfsvoering is € 234.000 en bestaat uit een

voordeel op de personeelsbudgetten minus de kosten van inhuur van per saldo €

230.000. De meerkosten van € 86.000 voor specialistisch advies, zoals expertise op

het terrein van beheerplannen en accommodatiebeheer worden gecompenseerd

door ontvangsten voor detacheringen en uitkeringen van het UWV.

Alg e me ne De kki n gs m id de le n

Op basis van de decembercirculaire blijft er op de algemene uitkering een voordeel

van € L03.000 t.o.v. de begroting. Van dit voordeel heeft € 77 .OOO betrekking op

voorgaande jaren.

Overhead, VPB en onvoorzien

De overschrijding op overhead is het gevolg van de getroffen voorziening voor een

bedrag van € 620.000 die conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

ten laste van de jaarrekening 201-8 is getroffen. De dotatie in de voorziening

frictiekosten organisatievernieuwing is verplicht en past binnen het financieel beleid

van de gemeente.
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Begrotingssoldo
ln de eerste en tweede bestuursrapportage 201-8 hebben wij gerapporteerd over de
afwijkingen bij de uitvoering van de lopende begroting. Die rapportage resulteerde,
rekening houdend met tussentijdse besluitvorming zoals bijv. over de GlG, in een
prognose van het resultaat 20L8. Dat begrotingssaldo van € 5.040 staat hier
vanzelfsprekend als een voordeel als onderdeel van het resultaat.

Mutoties in reserves
Hiervoor zijn de resultaten per programma kort toegelicht. ln overeenstemming met
het vastgestelde beleid, zijn een aantal resultaatafhankelijke verrekeningen met de
reserves doorgevoerd die vooraf niet in de begroting zijn geraamd. Het betreft de
volgende mutat¡es:
- Toevoeging €856.000 aan de reserve sociaal domein
- Toevoeging € 904.000 aan de reserve bouw- en grondexploitaties
- Onttrekking € 138.000 aan de egalisatiereserve omgevingsvergunning
- Toevoeging € 1.1L8.000 aan de egalisatiereserve reiniging
- Toevoeging € 38.000 aan de reserve duurzaamheid
- Toevoeging € 26.000 aan de reserve informatiebeleidsplan

Samenvattend blijkt het resultaat 2018 ook na de resultaatafhankelijke verrekening
met reserves hoger dan op grond van de 2" bestuursrapportage 20L8 mocht worden
verwacht. Dat netto resultaat van € 333.000 bestaat voor ca. € 264.000 uit
budgetten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2019.

Tot slot
Voor de uitvoering van activiteiten 2018 die we doorschuiven naar 201"9 stellen wij u

voor om de budgetten over te hevelen naar 2019. Daartoe ontvangt u bijgaand een
voorstel. Met betrekking tot het resultaat 201-8 dat daarna nog resteert, ontvangt u

t.z.t. gelijktijdig met de aanbieding van de jaarrekening een bestemmingsvoorstel.
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