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Vraag 1) p.21 5.2 Toelichting begroting 2022: “Onttrekking aan de reserves”
Vraag: dit kopje komt uit de lucht vallen. Liet de begroting niet zijn dat er juist een overschot (k€327) 
begroot is?
Antwoord: Ten onrechte is deze tekst in de begroting opgenomen. Er wordt in 2022 niets aan de reserves 
onttrokken. In de definitieve versie wordt dit aangepast.

Vraag 2) p.24 5.3: “Nog niet alle werkplannen 2021 zijn op het moment van het opstellen van de 
begroting vastgesteld. Bij significante aanpassingen bereiden we zo nodig een begrotingswijziging voor.”
Vraag: Hoe kun je een begroting opstellen wanneer je niet alle informatie hebt? Wat is de reden dat deze 
werkplannen nog niet zijn vastgesteld?
Antwoord: Op het moment van begroten waren de werkplannen in samenspraak met de deelnemers 
opgesteld. De meeste werkplannen waren vastgesteld maar voor sommige deelnemers waren er nog 
gespreken over mogelijke aanvullende opdrachten of een definitief akkoord. Desondanks vormen de 
werkplannen hiermee volgens de dienst een goede basis voor het opstellen van de begroting. De dienst is 
nu samen met de deelnemers aan het onderzoeken hoe het proces van werkplannen nog beter kan 
aansluiten op de P&C producten. 

Vraag 3) p. 25. 5.4 Tabel.
Vraag: Kan uit deze tabel (negatieve bedragen bij storting in reserves) gelezen worden dat eventuele 
tekorten in de toekomst uit de reserves gedekt worden? Of staat hier dat de bijdrage van gemeenten 
omlaag bijgesteld kan worden?
Antwoord: De Algemene reserve is ter dekking van toekomstige tekorten en/of risico’s. Hier staat niet dat 
de bijdrage van gemeenten naar omlaag bijgesteld kan worden.

Vraag 4) p. 30. 8.1.1.: “De maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 
2022 en bedraagt € 945.300. De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 992.000 
en dekt daarmee de geïnventariseerde risico's af.”
Vraag: De maximale omvang van het weerstandsvermogen is 5% van de omzet, dus volgens de tabel: 
k€918. Hoe wordt de te hoge waarde van €992.000 in de tekst verklaard? 
Antwoord: Deze wordt niet in de tekst verklaard. Bij de jaarrekening 2022 zal op basis van de realisatie 
bekeken worden wat het uiteindelijke saldo van de Algemene Reserve bedraagt. Indien deze inderdaad 
boven de 5% is, zal het Algemeen Bestuur bepalen wat met dit overschot dient te gebeuren.

Vraag: Hoe kan er in de begroting rekening worden gehouden aan verdere toevoegingen aan de reserves 
als het maximum al overschreden is.
Antwoord: zie bovenstaand antwoord.



Vraag 5) Algemene vraag: deze begroting laat een toenemende bijdrage van Leiderdorp zien, terwijl de 
reserves toenemen. Zie ik dit goed?
Antwoord: Dat is juist. De gestelde kaders waarbinnen de dienst handelt, geven aan dat de inkomsten 
(baten) bepaald dienen te worden op basis van de werkplannen 2021 en het tarief 2022 (zoals bepaald in 
de kadernota 2022). Dit leidt tot de bijdrage van de deelnemer. Het gevolg van deze bijdrage kan zijn dat 
de reserves inderdaad toenemen. Hiervoor is de 5% regel als kaderstelling meegegeven. Bij overschrijding 
van de 5% regel kan het Algemeen Bestuur beslissen hoe om te gaan met dit potentiële overschot.


