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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 september 2021 

     

Onderwerp: Programmabegroting 2022  Aan de raad.  

 

    

*Z039E4F2852* 
Beslispunten 

1. de programmabegroting 2022 vast te stellen; 
2. de investeringskredieten 2022 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 3.583.642; 

 

1 SAMENVATTING  

De programmabegroting 2022 beschrijft de beleidsmatige en financiële positie van de gemeente 
Leiderdorp. De financiële kadernota vormt de voorbereiding op de begroting. Met het vaststellen van 
deze nota door de raad zijn de kaders voor de begroting 2022 bepaald en verwerkt.  In de 
programmabegroting 2022 worden alle beleidsvelden behandeld. 

 
2 Inleiding 

In de Kadernota 2022-2025 zijn de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. In de 
Programmabegroting 2022 zijn deze uitgangspunten verwerkt en aangevuld met een aantal 
ontwikkelingen die in de tussenliggende periode zijn opgekomen. In het woord vooraf worden die 
ontwikkelingen toegelicht. 
 
De persbijeenkomst  zal plaatsvinden op dinsdag 5 oktober 2021. Net als voorgaande jaren wordt ook 
dit jaar weer de begrotingsmarkt gehouden. Die bijeenkomst is op 27 oktober 2021 en start om 20.00 
uur. De behandeling van de Programmabegroting 2022 vindt plaats tijdens de begrotingsraad op vrijdag 
5 november 2021 vanaf 14.00 uur. 

 
3 Beoogd effect 

Aanbieding van de ontwerpbegroting 2022 aan de Raad die structureel en reëel in evenwicht is of als 
dat niet het geval is, dat in de meerjarenraming dat structureel en reëel evenwicht wordt bereikt. 
Structureel en reëel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door structurele 
baten en dat eventuele taakstellingen realistisch zijn. 

 
4 Argumenten 

Artikel 190 Gemeentewet: Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting met 
toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het 
begrotingsjaar volgende jaren. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s die samenhangen met 
de uitvoering van de begroting resp. de gemeentelijke taken. Overigens is in het woord vooraf nog eens 
ingegaan op de onzekerheden die in deze begroting specifiek aan de orde zijn. 
 
6 Communicatie  

Op 5 oktober 2021 is de Programmabegroting 2022 in een persbijeenkomst toegelicht. Voor de 
raadsleden is dit jaar weer de begrotingsmarkt gehouden; deze heeft plaatsgevonden op woensdag 27 
2021. 
 
7 Financiën 

De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht. Op die grond komt de gemeente in aanmerking 
komen voor repressief toezicht.  

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit programmabegroting 2022  Z/21/123378/253509 
2. Programmabegroting 2022      Z/21/123378/253525 

 


