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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 6 november 2019 

     

Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2019  Aan de raad.  

 

 

*Z025D2034AE* 
Beslispunten 

1. de begrotingswijziging voor het jaar 2019 vast te stellen. 
2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
Conform de BBV worden wijzigingen op de begroting 2019 aan de raad voorgelegd ter vaststelling. 
Dit is de laatste mogelijkheid om de begroting aan te passen.  
1.b Voorgeschiedenis 
De primitieve begroting 2019 is in november 2018 vastgesteld en tussentijds op onderdelen 
gewijzigd. 
1.c Samenhang beleidsvelden 
Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting 
 

2 Beoogd effect 

De laatste begrotingswijziging, waarmee het begrotingsjaar 2019 in financiële zin wordt afgesloten, 
heeft betrekking op wijzigingen voor 2019 en de meerjarenraming. Daarbij ligt de nadruk van de 
wijziging op financieel technische aanpassingen die voor de jaarafsluiting noodzakelijk zijn. 
Afwijkingen tussen begroting en realisatie op budgetten binnen de begrotingsprogramma’s zijn 
niet meegenomen.  Het resultaat is dat wij u een beperkt aantal mutaties aanbieden. 

 Op basis van het lagere definitieve BUIG-budget 2019 ten opzichte van het voorlopige BUIG-
budget 2019, worden zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget  voor algemene 
bijstand neerwaarts bijgesteld met € 233.836. 

 De betaalde rente op langlopende geldleningen wordt via de omslagrente over de 
investeringen doorberekend aan de taakvelden. Die omslagrente mag op grond van de BBV 
regels op realisatiebasis niet meer dan 0,25% afwijken. Dat blijkt voor 2019 wel het geval. Om 
die reden is de omslagrente voor 2019 verlaagd van 0,75% naar 0,50%. De geraamde lasten en 
baten worden voor de doorberekende rente verlaagd met € 168.958   

 In aanvulling op de 2e Bestuursrapportage 2019 wordt een deel van de incidentele kosten 
voor de overgang naar de BSGR in de meerjarenraming overgeheveld naar 2019 (€ 80.709) en 
2020 (€ 35.525) omdat er bij de overgang in 2020 allerlei zogenaamde "schoon door de poort" 
zaken geregeld dienen te zijn. Zo kan de BSGR het proces met zo min mogelijk struikelpunten 
overnemen.  

 In de decembercirculaire 2018 gemeentefonds zijn m.i.v. 2019 extra middelen beschikbaar 
gekomen voor de 'Brede Impuls Combinatie functies/buurtsportcoaches/Cultuurcoaches'. 
Deze middelen komen beschikbaar onder de conditie dat de gemeente haar aandeel in de 
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kosten eveneens verhoogt. Inmiddels is wel de raming van de algemene uitkering aangepast 
maar het uitgavenbudget nog niet. Dat doen we nu alsnog voor een bedrag van € 8.945.   

 In de Kadernota 2018 is voor 2018 t/m 2021 € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het 
planten van bollen en stinzen. In 2019 is een bedrag van € 12.299 uitgegeven en in de 1e 
Bestuursrapportage 2019 is € 17.547 ingezet t.b.v. Natuurmeetnet. Om te kunnen voldoen 
aan de regels voor inkoop en aanbesteding is onlangs gestart met de aanbesteding voor het 
planten van de bollen en stinzen voor het resterende bedrag van 2019, 2020 en 2021. De 
uitgaven als gevolg van deze aanbesteding zullen pas plaatsvinden vanaf 2020, daarom is het 
noodzakelijk om het resterende budget van 2019 ad € 70.154 over te hevelen naar 2020. 

 Op 9 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten € 75.000 te onttrekken aan de reserve 
sociaal domein voor de verhuizingen (heen en terug) van de bibliotheek en € 10.000 voor de 
verhuizing van het Leiderdorps Museum in het kader van de Verhuiscarrousel Sterrentuin. 
Voor de effectuering van dit besluit is een begrotingswijziging in dit voorstel meegenomen.  

 Met ingang van 2019 is de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) van kracht 
geworden. Dat betekent dat de BTW over de uitgaven voor sport niet langer declarabel is bij 
het BTW-Compensatie Fonds (BCF). De niet-compensabele BTW verhoogt de uitgaven maar 
daar staat tegenover dat de gemeente dit nadeel kan declareren bij het Rijk op basis van de 
regeling SPUK. De wijziging van de begroting is opgesteld aan de hand van de definitieve 
aanvraag van 22 augustus 2019. De verhoging van de budgetten van € 411.893 wordt gedekt 
door de raming van de uitkering SPUK voor hetzelfde bedrag. 

 
Conclusie 
De decemberwijziging richt zich niet op het aanscherpen van de prognose voor 2019 en brengt ook 
geen wijziging in het begrotingssaldo 2019.  
 

3 Kanttekening 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2019. De uitkomst van de 
jaarrekening 2019 staat vanzelfsprekend nog niet vast. Bij het afronden van het boekjaar en het 
opstellen van de jaarrekening zullen zich zeker nog wijzigingen (voordelig of nadelig) voordoen in 
het saldo van 2019. Pas na de controle van de jaarrekening door de accountant is er sprake van 
een definitief jaarrekeningresultaat 2019. 
 

4 Kosten, baten en dekking 

De begrotingswijziging voor het jaar 2019 als volgt vast te stellen:    
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 167.864 -178.057 53.459 -58.514 53.459 -58.514 53.459 -58.514

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -119.931 0 70.154 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp -916 0 -9.156 0 -18.312 0 -18.312 0

Algemene Dekkingsmiddelen 244.323 0 44.681 0 -18.886 0 -16.513 0

Overhead, VPB en onvoorzien 11.401 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0

Saldo van baten en lasten 302.741     -178.057    173.138     -58.514      30.261       -58.514      32.634       -58.514      

Mutatie reserves 70.154 -194.838 0 -114.624 37.198 -8.945 34.825 -8.945

2019 2020 2021 2022

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
 


