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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 maart 2021 

     

Onderwerp: Budgetoverheveling van 2020 naar 

2021 

 Aan de raad.  

 

    

*Z033E84A3F1* 
Beslispunten 

1. vooruitlopend op de aanbieding van de jaarrekening 2020 in te stemmen met bestemming van 
het voorlopige resultaat voor het aandeel van de budgetoverheveling van 2020 naar 2021 voor: 

a- Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 17.628 

b- Re-integratietrajecten € 25.000 

c- Verkiezingen € 48.000 

d- Dienstverlening Signalen Vertalen € 33.478 

    2.    de voorziening frictiekosten organisatievernieuwing op te heffen; 
    3.    bijgaande begrotingswijziging 2021 inzake de budgetoverheveling vast te stellen 

 

1 SAMENVATTING  

De vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt verwacht in juli 2021. 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 
2021. De niet uitgegeven budgetten worden voor een bedrag van € 124.106 overgeheveld naar 
2021. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve en de reserve sociaal domein (resultaat 
2020). 

 
2 Beoogd effect 

De budgetten voor de uitvoering in 2021 beschikbaar stellen. 
 

3 Argumenten 

a) In de septembercirculaire 2020 heeft de gemeente Leiderdorp financiële middelen ontvangen 
voor 2020 (€ 17.628) en 2021 (€ 32.051) voor de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid’ ook wel 
Landelijke Aanpak Dakloosheid (LAD) genoemd. Hiermee wil het kabinet dak- en thuisloosheid 
zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. De 
uitvoering van activiteiten die bijdragen aan dit doel vinden plaats in 2021. Om die reden 
wordt het beschikbare budget voor 2020 van € 17.628 overgeheveld naar 2021. 

b) Bij de start van een re-integratietraject maakt R&W Leiden een inschatting van de kosten 
ervan. Doordat de uitvoering van een traject – en de facturatie – over de jaargrens heen kan 
lopen, besloot de raad op 1 mei 2017 dat bij onderschrijding van het jaarbudget een bedrag tot 
maximaal € 25.000 meegenomen kan worden naar het daaropvolgende jaar. 

c)  De organisatie van de verkiezingen 2021 vindt plaats in een periode dat er strenge 
maatregelen gelden in verband met de corona-pandemie. Hierdoor moet er meer geld 
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uitgetrokken worden voor beschermingsmiddelen in alle stembureaus (kuchschermen; 
mondkapjes; desinfectiemiddelen; rode potloden voor alle stemmers; bewegwijzering etc.). 
Daarnaast zijn er veel meer vrijwilligers nodig, omdat er op meerdere dagen gestemd kan 
worden (15, 16 en 17 maart); er een afgiftepunt briefstem geopend moet zijn en een mobiel 
stembureau met beperkte toegang wordt ingericht (t.b.v. ouderenwoningen en 
verpleegtehuizen). Verder zijn de meeste reguliere locaties niet geschikt als stembureau, 
waardoor er uitgeweken moet worden naar bv. sportzalen, wat extra kosten met zich 
meebrengt. Alle stembureauleden krijgen een uitgebreidere training i.v.m. de 
coronamaatregelen in de stembureaus, en de voorzitters krijgen een training in een 
telmethode, waarmee het mogelijk is om, na afloop van de verkiezingen, corona-proof 
stemmen te tellen. De meeste materialen en diensten zijn besteld/aangegaan in 2020, maar 
worden geleverd en betaald in 2021. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld door het rijk, 
maar dit dekt niet alle kosten. Van de meevaller in 2020 hevelen we € 48.000 over, waarvan € 
32.000 extra beschikbaar is gesteld door het rijk. 

d) De rekenkamercommissie heeft met het rekenkamerrapport ‘Signalen vertalen’ (over de tijdige 
beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners) een aantal 
aanbevelingen gedaan om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Deze 
aanbevelingen zijn allemaal overgenomen door de raad (raadsvergadering juni 2020). Wij zijn 
in de 2e helft van 2020 gestart met het doorvoeren van verbeteringen, daar willen wij in 2021 
mee doorgaan en het geld daarvoor gebruiken. Het gaat o.a. om het verbeteren van systemen 
(bv. optimaliseren Melddesk) en werkprocessen. 

 
 
In aanvulling op de budgetoverheveling stellen wij u voor om de voorziening frictiekosten 
organisatievernieuwing op te heffen. Deze voorziening is bij de jaarrekening 2018 ingesteld. De 
financiële verplichtingen die met deze voorziening zijn afgedekt, zijn in 2020 tot een afronding 
gekomen. Het saldo van de voorziening per 31 december 2020 is nihil. Als sluitstuk moet de voorziening 
worden opgeheven. Het opheffen van een voorziening is op basis van de financiële verordening 2018 
voorbehouden aan de raad. Om die reden stellen wij voor om deze voorziening nu formeel op te 
heffen.   

 
4 Financiën 

De voorlopige jaarrekening 2020 sluit voorlopig met een positief resultaat. Voorgesteld wordt om 
vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening over te gaan tot budgetoverheveling naar 
2021 van budgetten waarvan de activiteiten worden doorgeschoven naar 2021. De 
begrotingswijziging is als volgt: 

 
Programma

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

1 Meedoen in Leiderdorp 42.628 0 0 0 0 0 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 48.000 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 33.478 0 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 124.106     -            -            -            -            -            -            -            

Mutatie reserves 0 -124.106 0 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 2024

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

• Prognosebrief jaarrekening 2020       Z/21/114812/230768 

• Raadbesluit budgetoverheveling van 2020 naar 2021 Z/21/114812/230774 
 


