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AMENDEM

Voorstel nummer: A

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 8 november 20i.9

Agendapunt: 4. Programmabegroting

Onderwerp: lnstellen reserve onderwíjshuisvesting

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

Betreft diverse overzichten m.b.t. reserves in de begroting.

Aan de tabel op pagina 5 een regel reserve Onderwijshuisvesting toe te voegen ter hoogte
van 3.000.000 euro in2O2O en het bedrag in de regel bij de Algemene reserve met hetzelfde
bedrag te verlagen (dus 4.000.000 euro in plaats van 7.000.000 euro).

Verder op diverse plaatsen in de begroting dezelfde mutatie door te voeren.

ln ieder geval op pagina l-33 onderaan toe te voegen:

Doelstelling: Doel van deze reserve is om de budgetten voor de uitvoering van de lntegrale
onderwijshuisvesting over meerdere jaren beschikbaar te houden gelet op de doorlooptijd van
uitvoering.

Soort reserve: lBestemmingsreserve overig

Looptijd: lzoza
Gewenste omvang: lGeen plafond

Resu ltaatafhankelijke mutat¡e : l,'
Voeding: ln de begroting2020 is een initiële storting van 3.000.000 euro gedaan. ln 2O2O worden
plan en budgetten voor de onderwijshuisvesting vastgesteld. Eventuele overschotten op die
budgetten worden bij de jaarafsluiting toegevoegd aan deze reserve.

Besteding: Als er overschotteen worden toegevoegd dan worden die ingezet voor de dekking van
uitvoeringskosten van de onderwijshuisvesting in latere jaren.

Opmerking: Deze reserve is ingesteld op 8 november 2019 bij de Programmabegroting 2020-2024.

Onze kinderen verdienen goed onderwijs in goede gebouwen. Goede onderwijshuisvesting is een
essentiële randvoorwaarde voor goed onderwijs.

grote onderhoudsslag voor de onderwijshuisvesting op de planning.

Toelichting:

De komende jaren staat er een



De precieze plannen ontvangen we begin volgend jaar, maar dat er grote uitgaven aan zitten te

komen is nu al zeker. ln de Kadernota werden deze uitgaven al geschat op 1-3 miljoen voor de

periode 2O2L-2026.

lndieners zijn van mening dat het verstandig is hier bij deze begroting al middelen voor opzij te

zetten. We stellen voor het geld dat vrijvalt in de grondexploitatie hiervoor (deels) in te zetten.

De vroegere reserve Jeugd en Onderwijs is enkele jaren geleden opgegaan in de reserve Sociaal

Domein. Gezien de grote uitdagingen die in het Sociaal Domein de komende jaren op ons afkomen,

lijkt het ons beter die reserve niet in te zetten voor de onderwijshuisvesting.

Het voorstel is daarom een nieuwe bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting in te stellen en hier

initieel 3 miljoen euro in te storten.

Ondertekening en naam

D66, Jeroen Hendriks


