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Geachte leden van de raad,

De aanbieding van de jaarstukken2O20 zal in verband met de doorlooptijd van het
controleproces niet eerder dan eind mei kunnen plaatsvinden. De vaststelling van
de jaarrekening is geagendeerd op 12 juli 2027.

Gelet op deze planning informeren wij u, vooruitlopend op het verschijnen van de
jaarrekening, over het voorlopige resultaat 2020 en doen wij u een voorstel voor de
budgetoverheveling van 2020 naar 2O21. én het opheffen van de voorziening
frictiekoste n orga n isatieve rn ieuwi ng.

De accountantscontrole van de jaarrekening start in de week van L0 mei 2021. wij
verwachten dat die controle eind meizalworden afgerond. wij merken op dat het
voorlopige resultaat als gevolg van deze controle nog aangepast kan worden.

Het voorlopige resultaat 2o2o, na toevoeging aan de reserves bedraagt € 406.2r3
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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Programma 7 Meedoen in Leiderdorp
- Op het sub-programma voor de actieve en gezonde inwoners zien we een aantal
meevallers. Op het onderdeel educatie blijft € 51.000 over. Hoofdoorzaak is de

hogere rijksbijdrage voor de vroegtijdse educatie van € 54.000. Het voordeel op
sport is € 105.000 welk voordeel o.a. bestaat uit een meevaller van € 75.000 op het
onderdeel breedtesport en voor het overige een hogere specifieke uitkering ter
compensatie van de wijziging van het btw-regime m.b.t. de sport. Op kunst en

cultuur is een meevaller van € 228.000 gerealiseerd als gevolg van de extra
rijksbijdrage van € 148.000 (steunpakket corona), een overschot van vorig jaar van €
L5.000 en op het subsidieprogramma van € 61.000. Tenslotte is bij peuterspeelzalen

en kinderopvang een voordeel van € 118.000 die voor € 52.000 wordt verklaard
door een extra rijksb'rjdrage (steunpakket corona) en voor € 42.000 doordat de
inspectiekosten als kosten bedrijfsvoering in programma 3 zijn verantwoord.
- Voor de zelfredzame inwoners zien we bij de bijzondere bijstand een voordeel van
€ 32.000 welk voordeel m.n. wordt veroorzaakt door de lagere uitvoeringskosten
van de schuldhulpverlening. Op participatie en re-integratie is de meevaller €
293.000. Die meevaller bestaat o.a. uit een hogere r'rjksbijdrage voor inburgering
van € 54.000, lagere uitvoeringskosten van de DZB en minder trajectkosten (JAS)

voor re-integratie. Op de budgetten voor welzijn en algemene ondersteunende
voorzieningen is eveneens een voordeel ontstaan van € 246.000. Op de algemene
voorzieningen is een meevaller van € 104.000 met name door minder uitgaven op
inhuur en advies. Op de jeugdgezondheidszorg en op het centrum voor jeugd en
gezin zijn de voordelen €25.000 resp. € 44.000. Tenslotte geeft de afrekening 2019
met lncluzio een meevaller van € 41.000.
- Voor de ondersteunde inwoners is het budget uiteindel'rjk ook meer dan
toereikend gebleken. Op de algemene bijstandsposten is € 656.000 over. De analyse
van dit resultaat behoeft nog verdere uitwerking. Verder zien we op de posten voor
de wet maatschappel'rjke opvang een aanvullend tekort van € 205.000 op de
verschillende regelingen. Tenslotte realiseren we vooralsnog een voordeel van €
329.000 op jeugdhulp. Met betrekking tot deze twee laatste onderdelen merken wij
op dat wij in dit stadium nog in afwachting zijn van de finale afrekeningen 2020 voor
de PGB's en de TWO.
- Van voorgaande resultaten is het voordeel op kunst en cultuur en de mee- en

tegenvallers op programma 1b en Lc (zelfredzame en ondersteunde inwoners) voor
een bedrag van € 1-.651.5L7 toegevoegd aan de reserve sociaal domein

P rog ro m m a 2 Ao ntrekke I ij k Le i de rd orp.
- Op het onderdeel economische aangelegenheden is een voordeel gerealiseerd van
€ 65.000. De belangrijkste reden is dat het budget voor advieskosten nauwelijks is

aangesproken. Op sub-programma wonen blijft een klein voordeelop infocentrum
HSL/44 van € 17.000. Dit betreft een afrekeningssaldo oude jaren.
- Binnen het sub-programma ruimte zien we op het onderhoud in de openbare
ruime (bruggen/wegen/groen) een voordelig saldo van € L57.000, waarvan € 78.000
wordt toegevoegd aan de reserve IBOR. Op de milieucorners is een nadeel van €
262.000 geboekt, welk nadeel voor ca. € 1-00.000 wordt gecompenseerd door een

meevaller in de afualstoffenheffing. Het nadeel is ten laste van de egalisatiereserve
reiniging gebracht. Het voordeel op 'duurzaamheid' van € 142.000 vanwege
vertraging in de uitvoering is toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Op

bestemmingsplannen beleid is een voordeel van € 150.000 gerealiseerd. Met name
het budget voor overige kosten en de inhuur zijn niet besteed. Dat komt onder
andere door de vertraging in de uitvoering van de implementatie omgevingswet.
Om die reden is een bedrag van € 95.000 toegevoegd aan de reserve implementatie
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omgevingswet.
- Op dienstverlening zien we een voordeel op het onderdeel verkiezingen van €
76.000. Verder is op de leges tussentijds een nadeel ingeboekt van € 150.000 maar
dat blijkt achteraf mee te vallen. Zowel de baten als de lasten vallen positief uit
waardoor in de jaarrekening weer € 70.000 is teruggestort naar de egalisatiereserve
omgevi ngsvergu n ni ngen.
- Op de grondexploitatie is een voordeel van € 59.000 geboekt doordat het budget
voor voorbereidingskosten voor nieuwe ontwikkelingen maar beperkt is

aangewend. Het resultaat is toegevoegd aan de reserve bouw- en grondexploitaties.

Progrommo 3 Bestuur en orgonisatie van Leiderdorp
Dit programma zijn geen afwijkingen van betekenis te melden

Alge me ne De kki n gs m id de le n

De netto opbrengst van de lokale heffingen was € 21.000 lager dan we in de
begroting verwachtten en is het resultaat van geringe afwijkingen op de
verschillende heffingen. Op de algemene uitkering is een voordeel gerealiseerd van
€ 167.000. Dat voordeel bestaat voor een deel uit meevallers op de afrekening van

oude jaren. Voor € 71.000 betreft het voordeel de opbrengst van het 3" corona
steunpakket. Dit laatste bedrag is overigens betrokken bij de verrekening met de
reserve sociaal domein. Tenslotte is er op de algemene baten en lasten een extra
last van € 93.000 opgenomen in verband met de voorziening voor oninbaarheid o.a.
voor de belastingdebiteuren tot en met 2019 waar vertraging bij de incasso is

ontstaan.
ln het resultaat op algemene dekkingsmiddelen is verder de boekwinst op de
verkoop van een accommodatie van € 319.000 verantwoord. Die boekwinst is

conform uw besluit bij de begroting2O2I toegevoegd aan de reserve egalisatie
exploitatie.

Overheod, Vpb en onvoorzien
Het voordeel op dit onderdeel is ontstaan doordat het bezwaar tegen de aanslag
vennootschapsbelasting 2016 op reclame door de Belastingdienst is gehonoreerd.
De reeds betaalde belasting op de voorlopige aanslagen tot en met 2020 zijn als
vordering op de Belastingdienst opgenomen. Het voordeel is € 59.000.

Begrotingssaldo
ln de eerste en tweede bestuursrapportage 2O2O en de laatste begrotingswijziging
2020 rapporteerden we over de afwijkingen bij de uitvoering van de lopende
begroting. Die rapportages resulteerden in een prognose van het resultaat2O2O.

Mutaties in reserves
Hierboven gaven we inzicht in de belangrijkste posten die het resultaat 2020
veroorzaken. Een deel van die resultaten wordt conform het vastgestelde beleid via

een resultaatafhankelijke mutatie met de reserves verrekend. Het gaat om de
volgende mutaties:
- Toevoeging van € 1,.65L.517 aan de reserve sociaal domein
- Toevoeging van € 59.O24 aan de reserve bouw- en grondexploitaties
- Toevoeging van € 69.748 aan de egalisatiereserve omgevingsvergunning
- Onttrekking van € t62.541. aan de egalisatiereserve reiniging
- Toevoeging van € 95.495 aan de reserve implementatie omgevingswet
- Toevoeging van € 78.tLS aan de reserve integraal beheer
- Toevoeging van € 142.375 aan de reserve duurzaamheid
- Toevoeging van € 3L9.422 aan de reserve egalisatie exploitatie
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Samenvattend blijkt het resultaat 2020 ook na de resultaatafhankel'rjke verrekening
met reserves hoger dan op grond van de begroting na wijziging 2020 mocht worden
verwacht. Dat netto resultaat van € 406.2L3 bestaat voor ca. € L24.106 uit
budgetten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2021.

Tot slot
Voor de uitvoering van activiteiten 2020 die we doorschuiven naar 2021 stellen w'rj u
voor om de budgetten over te hevelen naar 202!. Daartoe ontvangt u bijgaand een
voorstel. Met betrekking tot het resultaat2O2O dat daarna nog resteert, ontvangt u

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