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Geachte leden van de raad,

De aanbieding van de jaarstukken 2019 zal in verband met de doorlooptijd van het
controleproces niet eerder dan eind mei kunnen plaatsvinden. De vaststelling van
de jaarrekening is geagendeerd op 13 juli 2020.

Gelet op deze planning informeren wij u, vooruitlopend op het verschijnen van de
jaarrekening, over het voorlopige resultaat over 201-9 en doen wij u een voorstel
voor de budgetoverheveling van 2019 naar 2020 én het opheffen van de
voorziening integraal beheer openbare ruimte (IBOR).

De accountantscontrole van de jaarrekening start in de week van L6 maart 2020. Wij
verwachten 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 201,9, na toevoeging aan de reserves bedraagt € 649.000
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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Progromma 7 Meedoen in Leiderdorp
De hogere bijdrage van de Dienst Uitvoering Onderwijs is in 20i9 niet voiieciig nodig

gebleken voor de subsidiëring van de vroegtijdse educatie waardoor een overschot

is gerealiseerd van € 146.000. Op de bibliotheek is voordeel van € L28.000 ontstaan

o.a. doordat een verhuissubsidie van € 75.000 dubbel was begroot. Op de

breedtesport resteerde € 78.000 door een lagere bijdrage aan sportfondsen en op

huisvesting onderwijs is door extra huur van Floreokids € 92.000 meer opbrengst

gerealiseerd

De kosten voor re-integrat¡e waren € 87.000 lager dan begroot doordat de

budgetoverheveling voor de afrekening iA/jAS over 20L8 van € 60.000 niet nodig

bleek. Deze post was in 2018 al als last genomen. Het aantal klanten voor de

schuldhulpverlening bleef achter bij de verwachtingen en dat resulteert in een

overschot van € 65.000. Verder is er minder ingehuurd voor de algemene

ondersteunende voorzieningen voor € 46.000 en is afgezien van de inhuur van de

CJG-coördinator voor € 63.000.

De uitgaven Wmo voor huishoudelijke hulp stegen ten opzichte van de begroting én

ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt door de vaste lagere niet

inkomensafhankelijke eigen bijdrage die in januari 20L9 werd ingevoerd. De

overschrijding bedroeg € 400.000. De beoogde omzetting van 40% van de cliënten

die begeleiding ontvangen uit een maatwerkvoorziening naar begeleiding door

medewerkers van lncluzio is ten dele gerealiseerd omdat een cliënt pas kan worden

overgezet wanneer zijn indicatie afloopt of wanneer er een verandering in de

situatie van de cliënt optreedt. Daardoor is op Wmo-begeleiding een overschrijving

ontstaan van € 622.000. Op het budget voor Wmo-hulpmiddelen(woningaanpassing
en vervoersvoorzieningen) is het beroep voor verstrekking toegenomen waardoor

een tekort van € 144.000 is gerealiseerd.

Op de budgetten voor bijstand is een voordeel van € 292.000 gerealiseerd. Naast

het teruglopen van het aantal bijstandsuitkeringen zijn de terugvorderingen op

onterechte uitkeringen hoger dan begroot.

P rog ro m m o 2 Aa ntrekke I ij k Le i de rdor p

De opbrengst bouwleges is € 300.000 hoger uitgekomen door de uitvoering van

enkele grote bouwprojecten. Verder is er een vrijval van € 338.000 geboekt ten

gunste van de exploitatie als gevolg van het opheffen van de voorziening IBOR. Door

een onderbesteding van € 227 .O00 op het budget voor de implementatiekosten

Omgevingswet is ook een voordeel ontstaan.

ln 2019 heeft de inventarisatie watergangen voor de actualisatie van het

baggerbeheerplan niet plaats kunnen vinden. Vanwege de PFAS problematiek was

er geen onderzoeksbureau beschikbaar die deze inventarisatie kon uitvoeren.

Overschot € 50.000. Op het budget van lichtmasten is € 103.000 over door
onderbesteding op het onderhoud én door de lichtmastnummering op een

alternatieve, goedkopere wijze uit te voeren. Op de inkomstenpost voor inzameling

textiel en papier is in 2019 een nadeel ontstaan, doordat het totale aanbod veel

groter is geworden en de kwaliteit van aanlevering lager. Hierdoor zijn de inkomsten

€ 1.57.000 lager dan geraamd.
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De grondexploitaties vertonen een positief resultaat van € L.930.000. Dit positief
resultaat is ontstaan doordat de prognose voor de negatieve grondexploitatie
fietsbruggen en -paden verbeterd is. Hierdoor konden we de voorziening verlagen
met een bedrag van ongeveer € 1.550.000. Daarnaast is er een voordeel
gerealiseeid door een tweetal tussentijdse winstnemingen voor grondexploitatie
van Amaliaplein € 250.000 én van de Driemaster € i"50.000.

Programmo 3 Bestuur en organisotie van Leiderdorp
De overschrijding op bestuurskosten komt door een extra dotatíe aan de
voorziening pensioenverplichtingen voor bestuurders van € 336.000. Dit was een
gevolg van een verlaging van de rekenrente. Verder ontstonden door de
bestuurswisselingen in 2019 extra wachtgeldverplichtingen aan bestuurders. We
voegden € 202.000 aan de voorziening wachtgelden bestuurders toe.
Op bedrijfsvoering is het nadeel € 14L.000 door dat de kosten van externe inhuur
niet volledig zijn gedekt door meevallers op de vaste formatie, zoals vacatureruimte

Alge me ne Dekkingsmidde le n

De opbrengst van de lokale heffingen was € 163.000 hoger dan we in de begroting
verwachtten. Dit kwam o.a. door de meevaller op precario voor het gebruik van
gemeentegrond door projectontwikkelaa rs.

Het gepresenteerde tekort op de algemene uitkerin g20r9 kwam uit op € 576.000.
Dat tekort compenseerden we met een resultaatafhankelijke onttrekking aan de
behoedzaamheidsreserve van € 946.000. Daarmee kwam het werkelijke resultaat uit
op een voordeel van € 369.000. ln dit voordeel zit de uitkering klimaatmiddelen van
€ 237 .OOO voor transitievísíe warmte, wijkaanpak en energieloketten. De rest van
het voordeel ontstond door een herrekening van de algemene uitker¡ng na een
actualisatie van de maatstaven.
ln december 2019 is het traject met de Belastingdienst van de suppletie-aangiften
btw/BCF over de jaren 20L5-2017 definitief afgerond. De fiscale beoordeling van
2018 resulteerde in een kleine nabetaling, waarvoor we inmiddels aangifte hebben
gedaan. ln totaal hadden we een voordeel van € 345.000.

Overheod, Vpb en onvoorzien
Extra kosten voor informatiemanagement zorgden hier voor een nadeel. ln 2019
konden we de taakstelling voor applicatierationalisatie niet realiseren en we
maakten incidenteel extra kosten voor het project Versterking regionale l-

samenwerking. Verder rekenden we in 2019 de kosten over 201"8 en 2019 voor twee
l-projecten af.

Begrotingssoldo
ln de eerste en tweede bestuursrapportage 20L9 rapporteerden we over de
afwijkingen bij de uitvoeríng van de lopende begroting. Die rapportages
resulteerden in een prognose van het resultaat 201.9.

Mutaties in reserves

Hierboven gaven we inzicht in de belangrijkste posten díe het resultaat 201"9

veroorzaken. Een deel van die resultaten wordt conform het vastgestelde beleid via
een resultaatafhankelijke mutatie met de reserves verrekend. Het gaat om de071 54 58 500

INFO@LEIDERDOFP, NL
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volgende mutaties:
- Onttrekking van € 291.268 aan de reserve sociaal domeln
- Toevoeging van € 237.098 aan de reserve duurzaamheid
- Toevoeging van € 227 .339 aan de reserve impiementatie omgev¡ngswet

- Toevoeging van € 593.733 aan de reserve integraal beheer
- Toevoeging van € 2.035.436 aan de reserve bouw- en grondexploitaties

- Toevoeging van € L68.076 aan de egalisatiereserve omgevingsvergunning
- Toevoeging van € 36.707 aan de egalisatiereserve reiniging

- Onttrekking van € 945.902 aan de behoedzaamheidsreserve
- Onttrekking van € 182.561 aan de reserve informatiebeleidsplan

Samenvattend blijkt het resultaat 2019 ook na de resultaatafhankelijke verrekening

met reserves hoger dan op grond van de 2e bestuursrapportage 201-9 mocht worden

verwacht. Dat netto resultaat van € 648.000 bestaat voor ca. € 232.000 uit
budgetten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2020.

Tot slot
Voor de uitvoering van activiteiten 2019 die we doorschuiven naar 2020 stellen wij u

voor om de budgetten over te hevelen naar 2020. Daartoe ontvangt u bijgaand een

voorstel. Met betrekking tot het resultaat 2019 dat daarna nog resteert, ontvangt u

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

burgemeester
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meester en
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