
l;e :;lissiir¡ .,.iìi rl': ;;i: i i.ri-l ..¡.U.ll:"..2.tf.1.8

7'3 lnr.¡n,n f ] VÐo r

V urr^,o/pu', /
cÌc gril'ii. r." v 

4_--

Å/
-SsP )

AMENDE NT

Voorstel nummer: 2

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.9 juli 2018

Agendapunt 6: Jaarrekening en resultaatbestemming 2017

Onderwerp: Innovatiereserve en reserve kunst en cultuur

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 3 als volgt te wijzigen

Een reserve innovatie in te stellen;
Een reserve kunst en cultuur in te stellen;
€ 95.000 toevoegen aan de Reserve egalisatie exploitatielasten t.b.v. het MEC;
€ 588.606,- toevoegen aan de reserve energietransitie en duurzaamheid;
€ 250.000,- toevoegen aan de reserve kunst en cultuur
€ 318.000 toevoegen aan de Algemene reserve;

Toelichting:
Leiderdorp houdt aljaren structureel geld over. Daarbij geven de financiële stukken aan dat de
reserve grondexploitatie door verkoop van het terrein langs de A4 aan lkea (8 miljoen) en de grond
voor het Amaliaplein (3 miljoen) ook zeer ruim gevuld is. Dit resulteert erin dat Leiderdorp geld
oppot en het weerstandsvermogen 3 keer hoger is dan nodig voor het predicaat "goed".
Daarnaast roept de maatschappíj om innovatie. Zowel in het sociale, als in het fysieke domein moet
de wereld er over 10 jaar significant anders uitzien. Dat krijgen we niet voor elkaar zonder dat er
nekken uitgestoken worden, experimenten worden gedaan en daarvan wordt geleerd. Ook voor
grote aanpassingen als het van het gas af halen van de Oranjewijk zal voldoende (leer)geld
beschikbaar moeten zijn. Leiderdorp heeft op het moment de financiële ruimte om hier haar steentje
aan bij te dragen. Daarom willen we een reserve energietransitie en duurzaamheid instellen.
Bij de behandeling van de bestuursrapportage zullen we concrete beleidsvoorstellen doen voor een
aantal bestedingen uit deze reserve.

Met betrekking tot het bedrag als reserve voor kunst en cultuur hebben de gezamenlijke insprekers
in het Politieke Forum van 2 julij.l. ons overtuigd dat kunst en cultuur in Leiderdorp een impuls
verdienen. Maar wij vinden dat er dan ook een goed uitgewerkt, gezamenlijk plan moet komen.
Alvorens dit plan op te stellen en ook middelen ter beschikk¡ng te hebben om de plannen om te
zetten vragen wij genoemd bedrag als reserve aan.



Ondertekening en naam

GrL - Bob Vastenhoud
PvdA -Roeland Schmidt


