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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 25 februari 2020 

     

Onderwerp: Budgetoverheveling van 2019 naar 

2020 

 Aan de raad.  

 

   

*Z0287ABBD68* 
Beslispunten 

1. vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening 2019 in te stemmen met bestemming van 
het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 2019 naar 2020 voor: 

a- Duurzaamheidssubsidie aan Rijnhart Wonen € 63.000 

b-Gebiedsvisie Baanderij € 38.000 

c- Ontwikkeling serviceplein € 46.000 

d- Oeverinspectie en waterdieptemeting € 50.000 

e- Extra aanbod voorschoolse educatie € 35.000 

f- Bestemmingsplan Zijldijk € 8.000 

    2.    de voorziening integraal beheer openbare ruimte op te heffen; 
    3.    bijgaande begrotingswijziging 2020 inzake de budgetoverheveling vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De vaststelling van de jaarrekening 2019 wordt verwacht in juli 2020. Vooruitlopend op die 
vaststelling wordt voorgesteld om aan een deel van het voorlopige resultaat een bestemming te 
geven. Het gaat om budgetten voor activiteiten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 
2020. De niet uitgegeven budgetten worden voor een bedrag van € 240.000 overgeheveld naar 
2020. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve (resultaat 2019). 
  

2 Beoogd effect 

De budgetten voor de uitvoering in 2020 beschikbaar stellen. 
  

3 Argumenten 

a) In 2019 is er uit grondverkopen Brittenstein een incidenteel budget geraamd van € 62.900 voor 
het verstrekken van een duurzaamheidssubsidie aan Rijnhart Wonen. Eind 2019 was het 
project echter nog niet zodanig gevorderd dat kon worden overgegaan tot het verstrekken van 
deze subsidie. Dit zal vermoedelijk plaatsvinden in 2020, daarom is het overhevelen van dit 
budget noodzakelijk. 

b) Voor de gebiedsvisie Baanderij was in 2019 € 75.000 beschikbaar. Het project heeft in 2019 
vertraging opgelopen door een tekort aan personele capaciteit en de coalitiebreuk. Het 
resterende deel van de werkzaamheden zal in 2020 plaatsvinden. Daarvoor is nog € 38.000 
nodig.  

c) Ontwikkeling Serviceplein € 46.000: Het budget 2019 voor  de ontwikkeling van het 
Serviceplein is gedeeltelijk aangesproken. Voor de verbetering van de dienstverlening in 2020 
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geven wij invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘Signalen vertalen’, 
waarbij we prioriteit geven aan het project Meldingen Openbare Ruimte. Hierbij ligt de focus 
op een laagdrempelige manier van melden voor de inwoner en statusupdates over het verloop 
en de afhandeling van de meldingen. 

d) ln 2019 is geld aangevraagd voor een inventarisatie watergangen t.b.v. het actualiseren van 
het baggerbeheerplan. ln 2019 heeft de inventarisatie echter niet plaatsgevonden. De planning 
bleek in de praktijk niet haalbaar vanwege de PFAS-problematiek. Hierdoor was er geen 
onderzoeksbureau beschikbaar die deze inventarisatie kon uitvoeren. Daarom is het 
noodzakelijk om het budget over te hevelen naar 2020, zodat de inventarisatie alsnog 
uitgevoerd kan worden. 

e) De wettelijke taak van gemeenten op het gebied van het bestrijden van 
onderwijsachterstanden wordt medio 2020 uitgebreid. Het Kabinet heeft gekozen voor een 
uitbreiding van voorschoolse educatie (VE) van 10 naar 16 uur. Ter voorbereiding op deze 
maatregel hebben we in 2019 extra middelen van het Rijk ontvangen. In de loop van 2019 is 
door het Kabinet besloten de maatregel niet per 1 januari 2020, maar 1 augustus 2020 in te 
voeren. Dat geeft gemeenten en aanbieders van voorschoolse educatie extra tijd om de 
invoering van het extra aanbod van VE voor te bereiden Door de verschuiving van de 
ingangsdatum vindt de voorbereiding gedeeltelijk in 2020 plaats. Daartoe willen we € 35.000,- 
uit 2019 meenemen naar 2020 om in de eerste helft van 2020 te kunnen voorzien in 
voorbereidingskosten voor de uitbreiding van onze wettelijke taak. 

f)     Als gevolg van de waterdemping bij de Zijldijk dient voor het perceel een nieuw 
bestemmingsplan te worden voorbereid om het bedrijf te voorzien van de juiste bestemming. 
De gemeente heeft daarvoor in 2019 van de desbetreffende partij een vergoeding ontvangen 
maar nog niet alle benodigde informatie. De werkzaamheden zijn daarom doorgeschoven naar 
2020. 
 

In aanvulling op de budgetoverheveling stellen wij u voor om de voorziening integraal beheer 
openbare ruimte op te heffen. In 2019 zijn de beheerplannen voor de openbare ruimte 
vastgesteld. De financiële consequenties zijn in de 1e bestuursrapportage 2019 en de begroting 
2020 verwerkt. Eén van de keuzes betreft het opsplitsen van de oude voorziening IBOR in een 
voorziening per domein voor het beheer openbare ruimte. Het resterende saldo van de oude 
voorziening is in 2019 vrijgevallen ten gunste van de rekening van baten en lasten. Als sluitstuk 
moet de voorziening worden opgeheven. Het opheffen van een voorziening is op basis van de 
financiële verordening 2018 voorbehouden aan de raad.  
 

4 Financiën 

De voorlopige jaarrekening 2019 sluit voorlopig met een positief resultaat. Voorgesteld wordt om 
vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening over te gaan tot budgetoverheveling naar 
2020 van budgetten waarvan de activiteiten worden doorgeschoven naar 2020. De 
begrotingswijziging is als volgt: 
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Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 35.000 0 0 0 0 0 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 159.000 0 0 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 46.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 240.000       -              -              -              -              -              -              -              

Mutatie reserves 0 -240.000 0 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlage(n): 
Prognosebrief jaarrekening 2019         
 
 


