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Geachte leden van de raad,

In het politiek forum van 18 februari j.l. heeft wethouder Angelique Beekhuizen toegezegd schriftelijk 
terug te komen op de vraag over de extra voorziening van 113k euro die is opgenomen in de 
kadernota en toelichting daarop. Het CDA heeft gevraagd waar de extra voorziening uit bestaat en of 
er feitelijk niet slechts een overschrijding van 8k euro is voor de toename van het inwoneraantal.

In de kadernota 2020 zijn, naast een wijziging op basis van inwoner- en kindaantallen, mutaties 
opgenomen voor Veilig Thuis (€45.000,-), het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (€8.000,-) en de 
voorgestelde indexering van 4,06% (€57.000,-). 

RVP
De verwachting is dat de extra middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden vergoed 
via het gemeentefonds en de ontwikkeling kostenneutraal is. 

VT
Voor Veilig Thuis wordt voor de mutatie uitgegaan van de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang 
(DUVO). Ook hier is, mits deze kostenraming na onafhankelijk onderzoek realistisch blijft, de 
ontwikkeling voor de gemeente kostenneutraal. 

Indexering
Indien de voorgestelde indexering van 4,06% gehanteerd blijft, is er voor de indexering sprake van 
een kostentoename van €57.000,-. Indien de voorgestelde indexering van de werkgroep Financiële 
Kaderstelling gehanteerd zal gaan worden (3,2%), zoals uw raad in uw zienswijze heeft gevraagd, is er 
sprake van een kostentoename van €45.000,- voor wat betreft de indexering.

Bovenstaande is opgenomen in de onderstaande tabellen. In tabel 1 is uitgegaan van een 
indexeringspercentage van 4,06%, in de tweede tabel is dat 3,2%. Deze indexatiepercentages 
verklaren het verschil in het totaal aan gewijzigde bedragen.
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Leiderdorp 1355* 45 + 8* 57* 1.465* -8* 1.457* 1.344* 113 60

*(x€1.000,-)
Tabel 1: Wijziging kosten BPI/BPK (indexatie 4,06%)
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Leiderdorp 1355* 45 + 8* 45* 1.453* -8* 1.445* 1.344* 101 48

*(x€1.000,-)
Tabel 2: Wijziging kosten BPI/BPK (indexatie 3,2%) 

De kosten nemen dus, uitgaande van een uitbreiding in de VT en RVP en een indexatie van 4,06%, 
toe met de genoemde €113.000,-, maar voor de mutaties voor Veilig Thuis en het RVP worden we als 
gemeente gecompenseerd. Uitgaande van de indexatie van 4,06% bedraagt de feitelijke 
kostentoename €57.000,-. 

Met vriendelijke groet,
Marijke Menting 


