
Raadsvoorstel

Zaaknummer L258304
Datum raadsvergadering 10 december 2020
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Najaarsnota 2020

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de Najaarsnota 2020 vast te stellen;
2. het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2020 voor de jaarschijf 

2020 van € 2.100 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2020 voor de jaarschijf 

2021 van € 87.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
4. de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te 

vullen met een bedrag van € 400.000 en dit bedrag in 2021 weer terug te storten in de 
algemene reserve basisdeel;

5. de egalisatiereserve corona in te stellen;
6. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1022, 1024, 1025, 1026 en 1027.
7. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:

- € 189.700 voor restauratie muur begraafplaats Oud-Leusden;
- € 59.400 voor vervanging ventilatiesysteem De Korf;
- € 10.000 aanvullend krediet voor voorbereidingskosten MFC Atria;
- € 151.600 voor uitvoering groot onderhoud investeringen met maatschappelijk nut.

Aanleiding
In het kader van de planning- en control cyclus wordt twee keer per jaar een 
bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de 
Voorjaarsnota bieden wij u de Najaarsnota aan.

Doel / Effect
Kennisnemen van de ontwikkelingen in het financieel perspectief voor de jaren 2020-2024, 
instellen van de egalisatiereserve corona, beschikbaar stellen van kredieten en vaststellen 
van begrotingswijzigingen.

Argumenten
1.1 Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting waarvan wij u informeren. 
Bij de uitvoering van de financiële begroting vinden diverse ontwikkelingen plaats. 
De Najaarsnota is de tweede bestuursrapportage waarmee wij u tussentijds op de hoogte 
stellen van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de begroting. 

1.2 Het positief resultaat van de Najaarsnota, jaarschijf 2020 wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. 

De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven voor de jaarschijf 2020 een positief saldo van 
€ 2.100. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het saldo wordt 
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toegevoegd aan de algemene reserve basisdeel. Deze reserve is onder meer bedoeld voor 
het toevoegen van begrotingsoverschotten dan wel het opvangen van incidentele tekorten.

1.3 Het negatief resultaat van de Najaarsnota, jaarschijf 2021 wordt onttrokken aan de 
algemene reserve. 

De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven voor de jaarschijf 2021 een negatief saldo van 
€ 87.700. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het negatieve saldo 
wordt onttrokken aan de algemene reserve basisdeel. Deze reserve is onder meer bedoeld 
voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel het toevoegen van 
overschotten.

1.4 Een reserve mag geen negatief saldo hebben.
De prognose in de Najaarsnota wijst uit dat de algemene reserve flexibel deel per 1 januari 
2021 een negatieve stand zou hebben. Wij stellen u daarom voor deze reserve in 2020 
tijdelijk aan te vullen met € 400.000.

1.5 Voor de duur van de coronacrisis is een tijdelijke egalisatiereserve nodig.
De coronacrisis leidt tot diverse uitgaven en inkomsten. Zie hiervoor de impactanalyse die 
als bijlage 1. bij de Najaarsnota is gevoegd. Door het instellen van een egalisatiereserve 
waarmee deze uitgaven en inkomsten worden verrekend heeft corona geen saldo effect bij 
de Najaarsnota en wordt het reguliere begrotingsresultaat niet verstoord. Dit conform de 
regelgeving van het BBV om lasten en baten van tijdelijke aard incidenteel te verwerken. 
De raad is bevoegd om deze tijdelijke reserve in te stellen. Voor de doelstellingen van de 
reserve verwijzen wij naar bijlage 4. bij de Najaarsnota.

1.6 Door middel van het vaststellen van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde 
mutaties in de begroting verwerkt. 

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Najaarsnota opgenomen mutaties 
en op eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in 
de Najaarsnota door de raad te laten accorderen.

1,7 In de Najaarsnota 2020 zijn mutaties opgenomen waarbij kredieten worden gevraagd.
De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
n.v.t.

Risico’s
n.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
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Bijlagen
Najaarsnota 2020
1. Impact analyse corona per 24 oktober 2020
2. Risicomonitor 2020-2
3. Monitor bezuinigingen 2020-2
4. Doelstellingen egalisatiereserve corona

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester

Zaaknummer L258304 Pagina 3



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 3 november 2020, nummer: L258304 

b e s l u i t:

Het college stelt u voor:
1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen;
2. Het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2020 voor de 

jaarschijf 2020 van € 2.100 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2020 voor de 

jaarschijf 2021 van € 87.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
4. De algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan 

te vullen met een bedrag van € 400.000 en dit bedrag in 2021 weer terug te storten in 
de algemene reserve basisdeel;

5. De egalisatiereserve corona in te stellen;
6. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1022, 1024, 1025, 1026 en 1027.
7. De volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
- € 189.700 voor restauratie muur begraafplaats Oud-Leusden;
- € 59.400 voor vervanging ventilatiesysteem De Korf;
- € 10.000 aanvullend krediet voor voorbereidingskosten MFC Atria;
- € 151.600 voor uitvoering groot onderhoud investeringen met maatschappelijk nut.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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