
Pagina 1 van 2 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/21/123609/254277    Agendapunt 11 

 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 12 oktober 2021 

     

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2021  Aan de raad.  

 

    

*Z03A1DEB67E* 
Beslispunten 

1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021; 
2. de begrotingswijziging voor het jaar 2021 inzake de 2e bestuursrapportage vast te stellen; 
3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit; 
4. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 585.805 en kredieten te verlagen voor 

een bedrag van € 341.205. 

 

1 SAMENVATTING  

De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert over de realisatie van de 
begroting over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar door middel van twee 
bestuursrapportages. In de 2e bestuursrapportage wordt gerapporteerd op relevante afwijkingen 
op doelen, activiteiten en budget. Het verwachte jaarresultaat voor 2021 is € € 119.226 voordelig. 
In deze rapportage zijn de effecten uit de Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds voor het jaar 
2021 verwerkt. In de bestuursrapportage wordt ook ingegaan op de afwijkingen met betrekking tot 
de personele lasten, investeringskredieten en de voortgang realisatie dekkingsmaatregelen. 
Tenslotte is de voortgangsrapportage GIG onderdeel van de bestuursrapportage. 
 

2 Beoogd effect 

Door middel van de begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo 2021 bijgesteld. De 
toelichting op de diverse begrotingsmutaties staat in de rapportage per programma onder ‘Wat 
mag het kosten’. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder ‘Financieel overzicht totaal’. 
 

3 Kosten, baten en dekking 

De begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2021 als volgt vast te stellen door de raad; 
 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp -176.478 0 494.602 0 17.719 0 17.719 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 83.414 -74.909 -26.513 146.739 -160.841 89.955 -160.841 89.955

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 45.785 0 -2.793 0 -16.957 0 -16.957 0

Algemene Dekkingsmiddelen -541.601 -1.327.588 95.920 -295.000 95.920 0 95.920 0

Overhead, VPB en onvoorzien 659.788 0 18.295 0 18.295 0 18.295 0

Saldo van baten en lasten 70.908       -1.402.497 579.511     -148.261    -45.864      89.955       -45.864      89.955       

Mutatie reserves 1.868.266 -1.027.503 295.000 -726.250 0 -44.091 0 -44.091
Resultaat -490.826 0 0 0

voordeel neutraal neutraal neutraal

2021 2022 2023 2024
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Beschikbaar stellen kredieten 

 
De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage opnieuw beoordeeld. De resultaten 
van die beoordeling zijn opgenomen bij het onderdeel "Investeringskredieten" met het voorstel 
aanvullend kredieten beschikbaar te stellen.  

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2021 Z/21/123609/254278 
2e Bestuursrapportage 2021      Z/21/123609/256271 
 


